
Serie | 6

GSN36AI3P
NoFrost - nooit meer
ontdooien
Inox AntiFingerprint

Toebehoren geïntegreerd
2 x koude accumulator

Optionele toebehoren
00712015 : Verbindingsset

De diepvriezer A++ met 4 transparante
vrieslades: biedt veel ruimte en een goed
overzicht - en koelt zeer energiezuinig.
● Easy Access Zone: zone zonder klep met een gemakkelijke

toegang tot de inhoud van uw diepvriezer. Ook ideaal om
pizzadozen boven elkaar te stockeren of rechtstaande ijsjes
naast elkaar te leggen.

● BigBox-diepvrieslade: ideaal voor het stapelen van
diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.

● NoFrost: voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien zo
overbodig. Dat bespaart u veel tijd en energie.

● VarioZone: meer flexibiliteit dankzij de flexibel te gebruiken
glazen plateaus en lades in het vriesgedeelte.

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

Technische gegevens
Temperatuur in display vriezer :  Digitaal
Verlichting :  Ja
Productcategorie :  Vrieskast
Uitvoering :  Vrijstaand
Meubeldeur opties :  Niet mogelijk
No-frost systeem :  Koelkast en vriezer
Hoogte (mm) :  1860
Breedte (cm) :  600
Diepte apparaat (mm) :  650
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  1900 x 740 x 650
Nettogewicht (kg) :  76,0
Brutogewicht (kg) :  78,0
Aansluitwaarde (W) :  90
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE, Morocco, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  230
Deurscharnier :  Rechts verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :  25
Kleur en materiaal ombouw :  chrome Inox-metallic
Alarmsignaal bij storing :  Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar :  Neen
Aantal vriesladen/manden :  4
Aantal vriesvakken met klep :  0
EAN-code :  4242005067534
Merk :  Bosch
Productnaam :  GSN36AI3P
Productcategorie :  Vrieskast
Energieklasse :  A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 237
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :  242
No-frost systeem :  Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :  25
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :  20
Klimaatklasse :  SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  42
Type installatie :  n.v.t

'!2E20AF-aghfde!

1/3



Serie | 6 Diepvriezers

GSN36AI3P
NoFrost - nooit meer ontdooien
Inox AntiFingerprint

De diepvriezer A++ met 4 transparante
vrieslades: biedt veel ruimte en een goed
overzicht - en koelt zeer energiezuinig.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-
efficiëntieklassen van A+++ tot D : 237 kWu/jaar

- Totale netto-inhoud: 242 l

- Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur

- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien

- touchControl toetsen: Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur met intelligente
sensortechnologie

- 5-voudig beveiligingssysteem

- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch
alarm bij temperatuurtoename

- Multi-Alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur
en aanduiding bij stroomonderbreking

- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

- Eenvoudige deuropening met AirChannel-systeem

- Binnenuitrusting met metaallijsten

- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan

- Deuren Inox AntiFingerprint, zijwanden inox-metallic

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte

- MultiAirflow-systeem

- Super-vriezen met automatische uitschakeling

- easyAccess Zone

- Uittrekbare IceTwister

- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox

- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!

- Diepvrieskalender

- LED verlichting

Toebehoren

- Koude accu's

Technische informatie

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

- Klimaatklasse: SN-T

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan

- Deuropening 90°

- Greep voor gemakkelijk transport

- Aansluitwaarde: 90 W

- Netspanning 220 - 240 V
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