
KG 36VXW31 vit 7190 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 80 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
k Energiklass: A++, 226 kWh/år
k Nettovolym total: 307 l

Design och komfort
k Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via

LED-panel

Kyldel
k Kylskåp nettovolym: 213 l
k 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
k crisperBox, håller frukt och och grönsaker fräscha längre
k Kromat flaskställ
k LED-belysning i kylen

Frysdel
k **** -frys: 94 l nettovolym
k lowFrost
k Superinfrysning med återgångsautomatik
k Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
k Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
k 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Teknisk information
k Ställbara fötter framtill, hjul baktill
k Dörrhängning höger, omhängbar

Medföljande tillbehör
1 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör / Passar till
Q 8C0000782 60 cm droppskydd för kyl/frys 165 kr

EAN-kod
4242003665138

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
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Buller (dB re 1 pW): 39
Anslutningskabelns längd (cm): 240.00
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Piktogramförklaringar

lowFrost

I våra nya energisnåla kylar/frysar sitter
fryselementet i väggen på frysen. Detta ger ca
25 % mindre frostbildning och 15 % kortare tid
för avfrostning. Då frysslingorna sitter i väggen
kan hela fryshöjden användas för att förvara
extra höga matvaror.

Elektronisk temperaturstyrning

Med elektronisk temperaturkontroll kan du
ställa in exakt temperatur i kylen och frysen.
Temperaturkontrollen finns med tre olika
displayutföranden LED, Digital eller LCD. På
Digital-displayen och LCD-displayen kan du
ställa in temperaturen i steg om 1 grad. På LED-
displayen i steg om 2 grader. Ju mer exakt
temperaturkontroll, desto bättre är det för dina
livsmedel.

bigBox

Extra stor frysback. Det invändiga höjdmåttet är
hela 26 cm – du får gott om plats för stora
livsmedel eller exempelvis att stapla
frysförpackningar på varandra.

SuperFrys

Tryck på superFrysknappen när du vet att du ska
frysa in stora mängder mat. Frysen kommer då
att sänka temperaturen till den lägsta möjliga
och infrysningen går snabbare. För bästa
resultat bör funktionen aktiveras några timmar
innan du ska frysa in dina varor. Efter sex
timmar återställs temperaturen automatiskt
tillbaka.

Flaskhylla

Löstagbar flaskhylla i rostfritt stål för enkel och
säker förvaring av flaskor. Även för burkar.

Säkerhetsglas

Hyllorna i Siemens kylskåp är gjorda av
säkerhetsglas, vilket innebär att de inte kan gå
sönder om du råkar släppa dem på golvet, eller
om du av misstag tappar hårda föremål ner på
dem.

LED -belysning

Många av Siemens kylskåp och frysar har LED-
belysning. Belysningen är placerad framför
hyllorna så att den lyser upp kylskåpets
innehåll. Placeringen gör också att lampan inte
går att täcka med livsmedel.

crisperBox

Frukt och grönsaker håller sig färska längre,
crisperBoxen ser så färska varor får ett optimalt
klimat. Oavsett om det är broccoli, jordgubbar
eller sallad går det att anpassa luftfuktigheten.
Detta håller grönsaker färska längre och du kan
undvika att slänga så mycket.
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eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.
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