Serie | 6
KIR31AF30
Integreerbare koelautomaat
Vlakscharniersysteem

De koelkast met het zeer eﬃciënte
energielabel A++, HydroFresh: houdt
groente en fruit tot wel 2 keer langer
vers. En TouchControl voor exacte
temperatuurregeling.
●

●

●

●

●

Energielabel A++: koelt zeer eﬃciënt.
HydroFresh lade houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer
vers dankzij optimale luchtvochtigheid.
TouchControl Elektronica: eenvoudig in gebruik en makkelijk
af te lezen.
VarioShelf: biedt plaats aan ﬂessen en schotels, door ﬂexibel
glasplateau.
Uitschuifbaar glasplateau: voor comfort en overzicht tijdens
het be- en ontladen van levensmiddelen.

Technische Data

Toebehoren
2 x eiervak
Optionele accessoires
KFZ30AX0 : Decor lijst

Uitvoering :
Inbouw
Meubeldeur opties :
Mogelijk, maar optioneel
Hoogte (mm) :
1021
Breedte apparaat (mm) :
558
Diepte apparaat (mm) :
545
Inbouwafmetingen (hxbxd) :
1025.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :
43,1
Aansluitwaarde (W) :
90
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Deurscharnier :
Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :
220-240
Frequentie (Hz) :
50
Keurmerken :
CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
230
Aantal compressoren :
1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :
1
Ventilator vriesgedeelte :
Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :
Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :
4
Flessenrooster :
Nee
EAN-code :
4242002735290
Merk :
Bosch
Productnaam :
KIR31AF30
Productcategorie :
Koelkast
Energie-eﬃciëntieklasse (2010/30/EG) :
A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
100
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :
172
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :
0
No-frost systeem :
Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :
0
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :
33
Klimaatklasse :
SN-T
Type installatie :
Volledig geïntegreerd
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Algemeen

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige
temperatuurregeling

- Geluidsalarm bij open deur
Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas

- LED verlichting
- HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente
en fruit tot 2x langer vers

- 5 deurvakken
Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm.
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
Prestatie en verbruik

- SmartCool
- Easy Installation
- Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het

daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik
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