
KS 38WA40 glasdörr

Produktegenskaper
k Energiklass: B, 212 kWh/år
k Glasdörr med metallram och handtag i rostfritt stål
k Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
k 2 reglerbara temperaturzoner
k Justerbart temperaturintervall från +5°C till +22°C
k Nettovolym total: 368 l
k Dynamisk kylning med kylfläkt
k 5 hyllor, därav 3 stora och 2 små med transparenta
flaskhyllor, 1 hylla av säkerhetsglas

k För max. 106 flaskor á 0,75 l eller 79 flaskor á 1,0 l
k Glashylla för delikatesser
k Metallfärgad inredning
k 3 digitala termometrar
k Låsbart
k LED-belysning, går att tända manuellt
k Kolfilter för tillförsel av friskluft
k Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Extra tillbehör / Passar till
Q 8CNPK0060 60 cm droppskydd

EAN-kod
4242003372296

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 200
Energiförbrukning, vinkyl (kWh/år): 211.70
Energiförbrukning vinkyl per dygn (kWh): 0.58
Buller (dB re 1 pW): 42
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 595 x 600
Nischmått i mm (H x B x D):
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Piktogramförklaringar

Elektronisk temperaturstyrning

Med elektronisk temperaturkontroll kan du
ställa in exakt temperatur i kylen och frysen.
Temperaturkontrollen finns med tre olika
displayutföranden LED, Digital eller LCD. På
Digital-displayen och LCD-displayen kan du
ställa in temperaturen i steg om 1 grad. På LED-
displayen i steg om 2 grader. Ju mer exakt
temperaturkontroll, desto bättre är det för dina
livsmedel.

Säkerhetsglas

Hyllorna i Siemens kylskåp är gjorda av
säkerhetsglas, vilket innebär att de inte kan gå
sönder om du råkar släppa dem på golvet, eller
om du av misstag tappar hårda föremål ner på
dem.

iF product design award

iF Product Design Award delas ut till produkter
som är så pass innovativa och stilrena i sin
design, så att de kan räknas som trendsättare i
sin bransch. Varje år på utställningen i
Hannover bedömer en expertjury ungefär 2300
produkter från 35 länder.

The red dot design award

Red dot är den största och mest
välrenommerade designtävlingen i världen.
Priser delas ut till produkter som utmärker sig
både vad gäller form och funktion.
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