
1/2

Serie | 8 Wijnbewaarder

KSW38940
Wijnkoeler
Alu

De XXL-wijnkoeler met 2 afzonderlijk
instelbare temperatuurzones: extra
veel plaats om uw wijn op de perfecte
temperatuur te bewaren.
● 2 digitale interne thermometers: precieze

temperatuurcontrole, optimale opslag- en serveertemperatuur.
● Grote capaciteit: veel plaats voor wel 197 wijnflessen.
● Elektronische temperatuurregeling: eenvoudige en duidelijke

instelling van de gewenste temperatuur.
● Ruim temperatuurbereik van 5 °C tot 22 °C: steeds de

perfecte temperatuur.
● Gekleurde glazen deur met UV-bescherming: beschermt de

kwaliteit van uw fijne wijnen en zorgt voor een goed overzicht.
● Eikenhouten flessenhouders: perfecte steun voor uw betere

wijnen.

Technische Data
Uitvoering :  Vrijstaand
Meubeldeur opties :  Dekorkader niet voorhanden
Hoogte (mm) :  1860
Breedte apparaat (mm) :  595
Diepte apparaat (mm) :  600
Inbouwafmetingen :  x x
Nettogewicht (kg) :  86,0
Aansluitwaarde (W) :  200
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Ventilator binnenruimte :  Ja
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  230
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Energieverbuik per dag (kWh/d) wijnkoelkast :  0,58
Energieverbuik per jaar (kWh/a) wijnkoelkast :  211,7
Totale brutoinhoud (l) :  414
Aantal compressoren :  1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :  1
Scharnieren omkeerbaar :  Ja
Schakelaar binnenverlichting :  Neen
EAN-code :  4242002376486
Merk :  Bosch
Productnaam :  KSW38940
Productcategorie :  Wijnbewaarkast
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  B
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 212
Capaciteit in flessen van 0.75 l :  197
Klimaatklasse :  SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  42
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KSW38940
Wijnkoeler
Alu

De XXL-wijnkoeler met 2 afzonderlijk
instelbare temperatuurzones: extra
veel plaats om uw wijn op de perfecte
temperatuur te bewaren.

Algemene informatie

- Energieklasse B: 212 kWu/jaar

- Totale netto-inhoud: 368 l

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige
temperatuurregeling

- Regelbare temperatuur van +5°C tot +22°C

- 2 regelbare temperatuurzones

- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

- Glazen deur met UV-filter, dubbel glas

- Dubbel geïsoleerde, getinte glazen deur, geplaatst in een
aluminium kader

- Aluminium handgreep

- Deuren Alu, zijwanden zilver

- Vergrendelbaar toestel

- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan

- Dooiwaterafloop

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Toestel enkel voor bewaring van uw wijn

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing

- Dynamische koeling dankzij ventilator

- Actieve koolfilter met toevoer van frisse lucht

- Houten legger voor het presenteren van wijn of om reeds
geopende flessen te bewaren

- 6 houten legplateaus, uitneembaar en in de hoogte
verstelbaar, voor circa 194 flessen van 0,75 l

- 2 binnenthermometers

- LED-verlichting, ook manueel schakelbaar

Technische informatie

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 59.5 x 60 cm

- Klimaatklasse: SN-T


