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Serie | 8

KSF36PI3P
Eéndeurskoelkast
Inox AntiFingerprint

Toebehoren geïntegreerd
3 x eiervak

Optionele toebehoren
00575301 : Verbindingsset
00704339 : Flessenrek

De koelkast met energie-efficiëntieklasse
A++ en VitaFresh Pro 0°C: houdt uw
etenswaren tot wel 3 keer langer vers en
koelt zeer energiezuinig.
● VitaFresh Pro 0°C: houdt etenswaren tot wel 3 keer

langer vers dankzij de 0°C-technologie en een optimale
luchtvochtigheidsgraad.

● Ledverlichting: verlicht de koelkast gelijkmatig, zonder te
verblinden en gaat even lang mee als het apparaat zelf.

● EasyLift-glasplateau: eenvoudig in hoogte verstelbaar, voor
een flexibele indeling.

● EasyAccess Shelf: uittrekbaar glazen plateau zodat u de
koelkast gemakkelijk kunt in- en uitruimen en altijd een perfect
overzicht heeft.

● FlexShelf: een uitklapbaar plateau om zo nodig meer ruimte te
creëren.

● Past perfect: flexibele installatie, doordat het apparaat direct
tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst.

Technische gegevens
Uitvoering :  Vrijstaand
Meubeldeur opties :  Niet mogelijk
Hoogte (mm) :  1860
Breedte apparaat (mm) :  600
Diepte apparaat (mm) :  650
Nettogewicht (kg) :  73,8
Aansluitwaarde (W) :  90
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Deurscharnier :  Links verwisselbaar
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  230
Aantal compressoren :  1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :  1
Ventilator vriesgedeelte :  Ja
Scharnieren omkeerbaar :  Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :  3
Plateaux voor flessen :  Ja
EAN-code :  4242005060849
Merk :  Bosch
Productnaam :  KSF36PI3P
Productserie :  Koelkast
Energieklasse :  A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 127
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :  300
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :  0
No-frost systeem :  Koelkast en vriezer
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :  0
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  41
Klimaatklasse :  SN-T
Type installatie :  n.v.t
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De koelkast met energie-efficiëntieklasse
A++ en VitaFresh Pro 0°C: houdt uw
etenswaren tot wel 3 keer langer vers en
koelt zeer energiezuinig.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-
efficiëntieklassen van A+++ tot D : 127 kWu/jaar

- Totale netto-inhoud: 300 l

- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 202 l

- Netto-inhoud versruimte om en nabij 0°C: 98 l

Uitrusting

- TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur met intelligente
sensortechnologie

- Alarmtoon bij open deur

- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW

- Verticale handgreep makkelijk te openen met AirChannel-
systeem

- Binnenuitrusting met metaallijsten

- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan

- Deuren Inox AntiFingerprint, zijwanden inox-metallic

- Deurscharnieren links, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing

- Dynamische koeling dankzij ventilator

- Super-koelen met automatische uitschakeling

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
verstelbaar en 3 EasyAccess shelves

- FlexShelf - multifunctie legger

- 4 deurvakken, waarvan 1 met EasyLift en Boter- en kaasvak

- coldTray: extra gekoeld deurvak voor drank (dankzij het extra
luchtkanaal)

- LED-verlichting

- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade met luchtvochtigheidsregeling:
groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer vers en
vitaminerijk.

- 2 VitaFresh Pro 0°C-lades: vis en vlees blijven tot wel 3 keer
langer vers en vitaminerijk.

Toebehoren

- eierhouder

Technische informatie

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 65 cm

- Klimaatklasse: SN-T
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