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iQ500, Alttan Donduruculu Ankastre
Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm
KI86NHDF0

beraberindeki aksesuarlar

3 x Yumurtalık

iQ 500 hydroFresh çekmecesi ile sebze ve meyveleri iki katına
kadar daha uzun süre taze tutan,noFrost teknolojisi sayesinde
çözdürme işlemine gerek duymayan, büyük top freezer
buzdolapları.

✓ Akılllı Saklama Rehberi ile her gıda için en uygun yeri kolaylıkla
bulun.

✓ Nem oranı ayarlanabilir hyperFresh plus çekmecesi sayesinde
meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun süre taze kalır.

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

✓ Home Connect - Akıllı buzdolabınızı istediğiniz yerden kontrol edin.

✓ bigBox büyük gıda maddeleri için optimum depolama imkanı sunar.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı: F
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi: 277 kWh/yıl
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı: 67 litre
soğuk bölümlerin hacminde toplamı: 187 litre
Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı: C
Kostrüksiyon şekli: tezgah altı
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 2
Genişlik: 558 mm
Derinlik: 545 mm
Net ağırlık: 68,6 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 1775.0 x 560 x 550 mm
Kapı panel seçenekleri: Yok
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 4
Plastik şişelik: Evet
No-Frost sistemi: no-frost
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: Evet
Değiştirilebilir kapı yönü: Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: 230 cm
Bağlantı değeri: 90 W
Akım: 10 A
Gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 9 h
Onay belgesi: CE, VDE
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BSH tarafından Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
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Donanım

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

TASARIM

KONFOR VE GÜVENLİK
● Dijital göstergeli elektronik kontrol paneli
● freshSense - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
● Remote Monitoring and Control
● Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış

sıcaklık ayarı
● Manual/automatic activiation
● Tatil modu
●

● Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
● Sıcaklık yükselmelesinde Optik ve akustik alarm, hafıza fonksiyonu

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ
● 5 emniyetli cam raf (4 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri

bölünebilir, cihaz içinde saklanabilir raf, 1 adet easyAcess dışarı
çekilebilir

● 1'si kapaklı, 5 kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ
● 1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesi - meyve ve sebzeleri 2

katına kadar daha uzun süre taze tutar.

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ
● noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
● varioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra

kullanım alanı
● Toplam 3 adet şeffaf dondurucu çekmecesi

ÖLÇÜLER
● Niş ölçüler (Y x G x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

TEKNİK BİLGİLER
● Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
● Bağlantı: 90 W
● Nominal voltaj: 220 - 240 V

AKSESUARLAR
● 3 x Yumurtalık, 1 x A**0015, 1 x A**0024
● özel tasarım şişe tutucu

● Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım
koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER
● Total Hacim: 254 l
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teknik çizimler


