
KGE 36BI40 EasyClean 11390 kr*

KGE 36BW40 vit 9971 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 80 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Nettovolym total: 304 l
– Energiklass: A+++, 149 kWh/år

Design och komfort
– Dörr i rostfritt stål med EasyClean, sidor i Krom-inox-
metallic

– Elektronisk temperaturstyrning, den inställda
temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel

– 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
– Semesterläge

Kyldel
– Kylskåp nettovolym: 215 l
– Dynamisk kylning med kylfläkt
– Superkyla med automatisk återställning
– AirFresh filter
– 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 2 x
EasyAccess, halvvägs utdragbar hylla

– 3 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift
– FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som
flaskhylla

– CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
– 1 ChillerBox för kött och fisk. Lådan är den kallaste
platsen i kylen

– LED-belysning i kylen

Frysdel
– **** -frys: 89 l nettovolym
– LowFrost
– Superinfrysning med återgångsautomatik
– Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i
frysen

– Infrysningskapacitet: 14 kg per dygn
– Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar
– 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
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Teknisk information
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
– Dörrhängning höger, omhängbar

Medföljande tillbehör
2 x Kylklamp
1 x Äggfack
1 x Istärningsfack

EAN-kod
4242002792996

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 160
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 38
Anslutningskabelns längd (cm): 240.00
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Piktogramförklaringar

Energieffektivitetsklass A+++
EU:s energiklassmärkning, som har funnits
sedan 1995, ger standardiserade uppgifter
om hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s
energiklassmärkning går från A+++ (bäst)
över A till G (sämst),

LowFrost
I våra nya energisnåla kylar/frysar sitter
fryselementet i väggen på frysen. Detta ger
ca 25 % mindre frostbildning och 15 %
kortare tid för avfrostning. Då frysslingorna
sitter i väggen kan hela fryshöjden användas
för att förvara extra höga matvaror.

2 kylsystem
Ingen oönskad fukt eller lukt överförs från en
del till en annan. Eftersom det finns två
evaporatorer, har både kyl- och frysdelen
separata kylkretsar med oberoende
temperaturreglering. Fuktnivnån i kylskåpet
är högre, vilket förlänger matens hållbarhet.

Elektronisk temperaturkontroll
Temperaturkontroll som är elektronisk
mäter och reglerar kylan exakt, jämfört med
mekanisk temperaturkontroll där
temperaturen kan variera

Superkyla
En funktion du aktiverar när större mängder
mat ska kylas ned. Den sänker temperaturen
i skåpet under ett tidsintervall och återgår
sedan automatiskt till den förvalda
temperaturen. Aktivera den innan du åker
och storhandlar, för bästa resultat.

EasyClean AntiFingerprint
Det är svårt att skydda din kyl och frys från
fula fingeravtryck. Bosch kylskåp och frysar
har en beläggning på de rostfria dörrarna.
Den underlättar den yttre renhållningen av
skåpens dörrar. Idealiskt för barnfamiljer.

BigBox
Extra stor frysback. Det invändiga
höjdmåttet är hela 26 cm – du får gott om
plats för stora livsmedel eller exempelvis att
stapla frysförpackningar på varandra.

ChillerBox
Håller en temperatur mellan +2° och -3°C.
Idealiskt för färsk fisk, kött, kyckling, drycker
och tillagade rätter. Kvaliteten på
matvarorna bevaras längre och dålig lukt i
kylskåpet förhindras.

Superinfrys
En funktion du aktiverar när större mängder
mat ska frysas ned. Den sänker
temperaturen i skåpet under ett tidsintervall
och återgår sedan automatiskt till den
förvalda temperaturen. Aktivera den innan
du åker och storhandlar, för bästa resultat.

Säkerhetsglas
Hyllorna i Bosch 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.
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EasyLift hylla
EasyLift hyllan finns i vissa av våra kylskåp.
Hyllan kan med en enkel handrörelse
justeras 5 cm och på så sätt ge utrymme för
lite högre föremål.

LED-belysning
En ny, smartare belysning för ditt kylskåp.
Lamporna är placerade utanför hyllorna i
kylskåpet så att de inte kan skymmas av dina
matvaror. LED-belysning ger dig en perfekt
belysning samtidigt som de sparar ström och
räcker hela skåpets livstid!

AirFresh filter
Kolfilter som renar luften som cirkulerar i
kylskåpet. Förhindrar att smaker och lukter
överförs mellan olika livsmedel.

CrisperBox
Frukt och grönsaker håller sig färska längre,
CrisperBoxen gör så att färska varor får ett
optimalt klimat. Detta håller grönsaker
färska längre och du kan undvika att slänga
så mycket.

FlexShelf - flexibel hylla
Den flexibla hyllan består av två kopplade
hyllor. Överhyllan är tillverkad av
säkerhetsglas, och nederhyllan är fäst till
den med metallbeslag. Underhyllan är
försedd med ett handtag för att fälla ned den
vid behov. Det ger dig ett extra rum för
exempelvis flaskor eller en tårta. När du inte
behöver utrymmet kan du enkelt fälla upp
nederhyllan, för att få ett stort utrymme som
är perfekt till exempelvis stora salladsskålar.

Green Technology inside
Bosch egen märkning Green Technology
inside anger att produkterna är särskilt
energi- och resurseffektiva och att högsta
prestanda uppnås baserat på banbrytande
teknik – och, som alla Bosch-produkter, har
de tillverkats med hänsyn till de hållbara
kriterierna. Märkningen står för
energieffektivitet och hållbarhet i våra
produkter – helt enkelt för deras ”Green
Technology inside”.
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