
Serie | 4, Inbouw koel-
vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm
KIN86VFE0

Toebehoren
3 x eiervak
1 x Ijsblokjesbakje

De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met VitaFresh XXL lade en noFrost houdt
producten langer vers en hoeft nooit meer
ontdooit hoeft te worden
● VitaFresh XXL: houdt eten langer vers in extra grote

klimaatgeregelde lades bij bijna 0 °C.
● EcoAirflow: zorgt voor optimale luchtcirculatie en garandeert

een constante temperatuur in het koelgedeelte.
● NoFrost: voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien zo

overbodig. Dat bespaart je veel tijd en energie.
● De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde

helder en gelijkmatig.

Technische Data
Energieklasse:  E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a):  234
Totale volume van de vriescompartimenten:  76
Totale volume van de koelcompartimenten:  184
Akoestische geluidsemissies:  35
Akoestische geluidsemissieklasse:  B
Uitvoering:  Inbouw
Meubeldeur opties:  Mogelijk, maar optioneel
Breedte apparaat (mm):  541
Diepte apparaat (mm):  548
Inbouwafmetingen (hxbxd):  1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):  64,428
Minimale smeltveiligheid (A):  10
Deurscharnier:  Rechts verwisselbaar
Spanning (V):  220-240
Frequentie (Hz):  50
Keurmerken:  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm):  230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):  10
Aantal compressoren:  1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:  1
Ventilator vriesgedeelte:  Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:  Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:  3
Flessenrooster:  Nee
No-frost systeem:  Vriezer
Type installatie:  Volledig geïntegreerd
Soort scharnier:  Vlakscharnier
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De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met VitaFresh XXL lade en noFrost houdt
producten langer vers en hoeft nooit meer
ontdooit hoeft te worden

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E

- Energie: 234 kWh p/j

- Totale inhoud: 260 liter

- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-
indicatie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter

- LED verlichting in koelgedeelte

- 3 veiligheidsglas plateaus, (3 in hoogte verstelbaar)

- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en
fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien

- 3 Transparante vriesladen

- Bewaartijd bij storing: 10 h

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm

- Klimaatklasse: SN-ST

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm

- acoustic for Fridge and Freeze, Optisch alarmsysteem

- Invriescapaciteit: 4 kg
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