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iQ500, Amerikaanse side by side,
178.7 x 90.8 cm, inox-easyclean
KA93DVIFP

coolDuo side-by-side koel-vriescombinatie met 2 Fresh lades
met veel ruimte voor groente en fruit, en noFrost die ontdooien
overbodig maakt.
✓ noFrost-technologie voorkomt ijsvorming zodat u nooit meer hoeft
te ontdooien.
✓ IJs- en waterdispenser met wateraansluiting voor ijsblokjes en
gekoeld water naar hartenlust.
✓ De geïntegreerde ijsblokjesmachine maakt zoveel ijsblokjes als u
maar wilt en wanneer u maar wilt.
✓ Met de superKoelen-knop wordt de temperatuur voor een
bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.
✓ Met de superVriezen-knop wordt de temperatuur voor een
bepaalde tijd verlaagd, zodat u nieuwe etenswaren snel kunt
invriezen.

Kenmerken
Technische gegevens

Toebehoren geïntegreerd
1 x ﬂexiebele aansluitingsbuis
1 x eiervak

Energie-efﬁciëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369): F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)
(EU) 2017/1369: 404
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369): 191
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369): 371
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369): 42
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369): D
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte (mm): 1787
Breedte apparaat (mm): 908
Diepte apparaat (mm): 707
Nettogewicht (kg): 113,990
Aansluitwaarde (W): 240
Minimale smeltveiligheid (A): 10
Deurscharnier: Links & rechts
Spanning (V): 220-240
Frequentie (Hz): 50
Keurmerken: CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm): 170
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 6
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Neen
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 0
Plateaux voor ﬂessen: Neen
EAN-code: 4242003866986
Merk: Siemens
Productnaam: KA93DVIFP
No-frost systeem: Koelkast en vriezer
Type installatie: n.v.t
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

2/3

iQ500, Amerikaanse side by side,
178.7 x 90.8 cm, inox-easyclean
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Kenmerken
Algemene informatie
● KA93DVIFP
● noFrost-techniek - nooit meer ontdooien, Vrijstaande koelkast sideby-side
● Deuren Inox antiFingerprint, zijwanden grijs
● Verticale handgreep
●

Vermogen / Verbruik
● Energie-efﬁciëntieklasse (op een schaal van A tot G): F
● Energieverbruik per jaar: 404 kWh per jaar
● Totale inhoud: 562 l
● Netto inhoud koelruimte: 371 liter
● Netto inhoud vriesruimte: 191 liter
● Geluidsniveau: 42 dB (klasse D)
Uitrusting
● noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
● Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display In één oogopslag alles onder controle!
● Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
● Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone
afzonderlijk
● Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
● Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
● LED-verlichting
IJs en water
● Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes met
kinderbeveiliging, Aan-/uit-schakelaar, LED-verlichting, LED display
● Automatische verdeler voor ijsblokjes
● Waterﬁlter geïntegreerd
Koelgedeelte
● multiAirﬂow-System
● Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische
uitschakeling
● 5 legplateaus in veiligheidsglas
● 3 grote deurvakken
Versheidssysteem-techniek
● 2 Fresh-boxen op wieltjes
●

Diepvriesgedeelte
● Invriescapaciteit: 11 kg in 24 uur
● Bewaartijd bij storing: 5.5 h
● Super-vriezen: yes
● Schakelaar voor supervriezen: manual activation
● 2 transparante diepvriesladen
● 3 vakken in de binnendeur
Technische informatie
● Klimaatklasse: SN-T
● Aansluitwaarde: 240 W
● Netspanning 220 - 240 V
Toebehoren
● Aansluitingsbuis, eierhouder
● Lengte watertoevoerslang: 300 cm.

Optionele toebehoren
Installatie
Afmetingen
● Afmetingen toestel (H x B x D): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
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Maattekeningen

