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Siemens - Siemens KA93IVIFP - Amerikanerskab

Side-by-side amerikaner køle-/fryseskab med to skuffer til opbevaring af
masser af friske grøntsager og frugt, noFrost som fjerner behovet for
afrimning.

• noFrost - afrimning er unødvendig
Med noFrost-teknikken bliver fugten ledt ud af fryseren, hvor den
fordamper. Derved holdes fryseren fri for rim og is, og det er slut med
den manuelle afrimning. Der dannes heller ikke iskrystaller på
fødevarerne, og det er meget nemmere at se, hvad der er i fryseren.

• Mindre rengøring - antiFingerprint
Lågerne i rustfrit stål har en særlig udvendig finish – antiFingerprint.
Denne belægning forhindrer at der laves tydelige fingeraftryk på
ståloverfladen, og sker det, kan man hurtigt tørre efter med en fugtig
klud.

• Køleskabet holder på kulden
Aktiverer superkøl inden du går på indkøb, derved sænkes temperaturen i en kort periode, så de ny indkøbte friske fødevarer hurtigt får den
rigtige temperatur. Temperaturen sænkes ved at trykke på en knap (2 °C som den laveste indstilling). For at forhindre unødvendigt
strømforbrug ændres temperaturen til automatisk tilbage til normal drift efter ca. 6 timer.

• Fleksibel indretning af frysepladsen
Skuffer og glashylder mellem skufferne kan tages ud, og du kan tilpasse fryseren helt efter din behov. Med varioZone kan du anvende
pladsen fleksibelt.

• Optimal luftcirkulation, giver ensartet kulde i hele skabet
multiAirflow-systemet cirkulerer luften jævnt i hele skabet for at opnå en konstant og ensartet temperatur. Fødevarer der lige er lagt ind
afkøles hurtigere, hvilket giver fødevarerne en bedre kvalitet og holdbarhed.

• Rigelig plads
Plads til hele ugens indkøb - ekstra stor opbevaringsplads.

• Isdispenser
Integreret isdispenser giver dig isterninger, når du har lyst, og så mange du ønsker.

• Superhurtig indfrysning af superstore mængder - superFrys
For at undgå at allerede frosne varer tør op ved ilægning af store mængder nye madvarer, aktiveres superFrys-knappen inden indkøb.
Apparatet køles nu automatisk ned til - 30 °C, så ny mad, der lægges i, ikke afbryder fryseprocessen.

• Glashylderne er meget rengøringsvenlige
Alle glashylder er lavet af ekstra stærkt og rengøringsvenligt sikkerhedsglas. Hvis der spildes noget, løber det ikke ned til den næste hylde.

• Hurtig indfrysning af ferske fødevarer
Fødevarer skal så hurtigt som muligt fryses igennem helt ind til kernen, så vitaminer, næringsværdier, udseende og smag bevares. Skabet
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør ÆggebakkeÆggebakkeÆggebakkeÆggebakke

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype FrostfriFrostfriFrostfriFrostfri

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

VægtVægtVægtVægt 109,142 kg109,142 kg109,142 kg109,142 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/ECDirective 2010/30/ECDirective 2010/30/ECDirective 2010/30/EC

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

FingeraftryksresistentFingeraftryksresistentFingeraftryksresistentFingeraftryksresistent JaJaJaJa

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation DispenserDispenserDispenserDispenser

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering RullerRullerRullerRuller

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,7 m1,7 m1,7 m1,7 m

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 13 kg/24t13 kg/24t13 kg/24t13 kg/24t

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 2222

Indvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysning JaJaJaJa

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 2 x skuffe - gennemsigtig2 x skuffe - gennemsigtig2 x skuffe - gennemsigtig2 x skuffe - gennemsigtig

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 8 timer8 timer8 timer8 timer

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysning

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 533 liter533 liter533 liter533 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning JaJaJaJa

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 5555

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 2222


	PriceField: 21.599,00 kr.


