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iQ500, vrijstaande diepvriezer, 161 x
70 cm,
GS51NDWCV

Vriezer met freshSense die de temperatuur constant houdt, en
noFrost die ontdooien overbodig maakt.

✓ noFrost-technologie voorkomt ijsvorming zodat u nooit meer hoeft
te ontdooien.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntie-index : C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
161 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 290 l
Akoestische geluidsemissies: 38 dB
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Temperatuur in display vriezer: Digitaal
Verlichting: Ja
Productcategorie: Vrieskast
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
No-frost systeem: Koelkast en vriezer
Hoogte van het apparaat: 1610 mm
Breedte apparaat: 700 mm
Diepte apparaat: 780 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 1680 x 880 x 760 mm
Nettogewicht: 89,481 kg
Brutogewicht: 97,2 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 14 h
Kleur en materiaal ombouw: White
Alarmsignaal bij storing: Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar: Neen
Aantal vriesladen/manden: 5
Aantal vriesvakken met klep: 1
EAN-code: 4242003911082
Merk: Siemens
Productnaam: GS51NDWCV
Productcategorie: Vrieskast
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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iQ500, vrijstaande diepvriezer, 161 x
70 cm,
GS51NDWCV

Kenmerken

Algemene informatie
● GS51NDWCV
● noFrost-techniek - nooit meer ontdooien, Vrijstaande vrieskast

kastmodel (>90cm)
● Wit
● Verticale handgreep
●

Vermogen / Verbruik
● Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): C
● Energieverbruik per jaar: 161 kWh per jaar
● Totale inhoud: 290 l
● Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)

Uitrusting
● noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
● Eenvoudige deuropening met AirChannel-systeem
● touchControl toetsen: Elektronische, tot op de graad nauwkeurige

temperatuurregeling
● freshSense - constante temperatuur met intelligente

sensortechnologie
● Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij

temperatuursstijging
● Multi-Alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en

aanduiding bij stroomonderbreking
● multiAirflow-System
● LED-verlichting

Diepvriesgedeelte
● Invriescapaciteit: 21 kg in 24 uur
● Bewaartijd bij storing: 14.5 h
● Super-vriezen: yes
● Ijsblokjesschaal
● varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
● 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
● 1 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante

klapdeur

Toebehoren
● Koude accu's, ijsblokjesschaal

Technische informatie
● Draairichting deur rechts, verwisselbaar
● In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
● Deuropening 90°
● Klimaatklasse: SN-T
● Netspanning 220 - 240 V

Afmetingen
● Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 70 x 78 cm
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iQ500, vrijstaande diepvriezer, 161 x
70 cm,
GS51NDWCV

Maattekeningen


