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iQ700, Ankastre Derin Dondurucu,
212.5 x 60.3 cm
FI24NP32

beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı kablosu

Tercihe bağlı aksesuarlar

CI60ZBL1 Büyük Buz Kovasii

✓ Entegre küp buz hazırlayıcı istediğiniz kadar buzu istediğiniz
zamanda hazırlar.

✓ Tüm dondurucu çekmeceleri ve cam raflar kolayca çıkarılabilir.
varioZone, alanı esnekçe düzenleyebilmenizi sağlar.

✓ multiAirflow sistemi sayesinde optimal hava sirkülasyonu ve tüm
kademelerde eşit soğutma

✓ Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost
teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.

✓ Home Connect - Akıllı buzdolabınızı istediğiniz yerden kontrol edin.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı: F
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi: 355 kWh/yıl
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı: 344 litre
Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı: D
Kilitlenebilir kapı: Hayır
Kapı panel seçenekleri: Aksesuar ile mümkün
Ürün kategorisi: büro tipi derin dondurucu
Genişlik: 603 mm
Işık: Evet
Kostrüksiyon şekli: tezgah altı
Derinlik: 608 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: 300 cm
Ambalajlı ürün boyutları: 2270 x 700 x 750 mm
Kapı yönü: Sol, değiştirilebilir
No-Frost sistemi: Tam
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 2134.0 x 610 x 610 mm
Net ağırlık: 141,6 kg
Arıza uyarı sinyali: İkaz sinyali yok
Brüt ağırlık: 155,4 kg
Mobilya Kapı kurulum sistemi: Sabitlenmiş
Çekmece / Sepet adedi: 2
Dondurucu kanatçık sayısı: 0
Bağlantı değeri: 300 W
Akım: 10 A
Frekans: 50-60 Hz
Onay belgesi: CE, VDE
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BSH tarafından Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
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iQ700, Ankastre Derin Dondurucu,
212.5 x 60.3 cm
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Donanım

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
● Tam entegre edilebilir

TASARIM
● Ank. Sogutucu Gardırop Tipi
● Entegre edilebilir, düz menteşe
● kaideden hava akışı
● Kapı açılma açısı 115°
● ayarlanabilir esnek kaide 10,2 den 18,1 cm ye kadar

KONFOR VE GÜVENLİK
● noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
● Remote Monitoring and Control
● Ekonomi modu
● Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
● Süper dondurma özelliği

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ
● 4 adet kapı rafı
● varioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra

kullanım alanı
● 2 adet derin dondurucu çekmecesi
● Otomatik buz hazırlayıcı
● Küp buz üretme kapasitesi 1.5 / 24 h; küp buz saklama kapasitesi.

1,5 kg
● Su bağlantı hortumu 3m, 3/4"
● 3 adet metal raf, 2 adet yüksekliği ayarlanabilir
● LED dondurucu bölmesi aydınlatması

TEKNİK BİLGİLER
● Bağlantı: 300 W
● Nominal voltaj: 220 - 240 V

ÖLÇÜLER
● Niş ölçüler (Y x G x D): 213.4 cm x 61.0 cm x 61.0 cm

AKSESUARLAR

GENEL BİLGİLER
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iQ700, Ankastre Derin Dondurucu,
212.5 x 60.3 cm
FI24NP32

teknik çizimler


