
KSV 36VB30 svart 10771 kr*

KSV 36VI30 EasyClean 10971 kr*

KSV 36VW30 vit 9671 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 80 kr (exklusive moms)
Kan kombineras med: GSN36VI30

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A++, 112 kWh/år
– Nettovolym total: 346 l

Design och komfort
– Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor Krom-inox-
metallic

– Elektronisk temperaturstyrning
– FreshSense - jämn temperatur genom intelligent
sensorteknologi

– Dynamisk kylning med kylfläkt
– Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
– LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyldel
– Superkyla med automatisk återställning
– CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
– 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6
utdragbara hyllor

– Kromat flaskställ

Teknisk information
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
– Dörrhängning vänster, omhängbar

Medföljande tillbehör
1 x Äggfack

Extra tillbehör / Passar till
KSZ 36AL00 Monteringssats, inox 405 kr
Q 8CNPK0060 60 cm droppskydd för kyl/frys. 165 kr
Q 8CNPK0120 120 cm droppskydd för kyl/frys 345 kr

EAN-kod
4242002671369
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Basfakta
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 39
Anslutningskabelns längd (cm): 230
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Piktogramförklaringar

Elektronisk temperaturkontroll
Temperaturkontroll som är elektronisk
mäter och reglerar kylan exakt, jämfört med
mekanisk temperaturkontroll där
temperaturen kan variera

FreshSense
Med FreshSense, intelligent sensorteknik,
hålls temperaturen inne i skåpet stabil även
när temperaturen utanför varierar. Maten
bevaras fräsch och aromatisk längre och
konsistensen hålls optimal, t.ex. glass blir
inte för mjuk eller för hård.

Superkyla
En funktion du aktiverar när större mängder
mat ska kylas ned. Den sänker temperaturen
i skåpet under ett tidsintervall och återgår
sedan automatiskt till den förvalda
temperaturen. Aktivera den innan du åker
och storhandlar, för bästa resultat.

EasyClean AntiFingerprint
Det är svårt att skydda din kyl och frys från
fula fingeravtryck. Bosch kylskåp och frysar
har en beläggning på de rostfria dörrarna.
Den underlättar den yttre renhållningen av
skåpens dörrar. Idealiskt för barnfamiljer.

CrisperBox
Frukt och grönsaker håller sig färska längre,
CrisperBoxen gör så att färska varor får ett
optimalt klimat. Detta håller grönsaker
färska längre och du kan undvika att slänga
så mycket.

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

Säkerhetsglas
Hyllorna i Bosch 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
En ny, smartare belysning för ditt kylskåp.
Lamporna är placerade utanför hyllorna i
kylskåpet så att de inte kan skymmas av dina
matvaror. LED-belysning ger dig en perfekt
belysning samtidigt som de sparar ström och
räcker hela skåpets livstid!

Kylskåp, 186 cm
Rostfritt stål med EasyClean
KSV 36VI30

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.bosch-home.se



Green Technology inside
Bosch egen märkning Green Technology
inside anger att produkterna är särskilt
energi- och resurseffektiva och att högsta
prestanda uppnås baserat på banbrytande
teknik – och, som alla Bosch-produkter, har
de tillverkats med hänsyn till de hållbara
kriterierna. Märkningen står för
energieffektivitet och hållbarhet i våra
produkter – helt enkelt för deras ”Green
Technology inside”.
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