
Serie | 4, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 203 x 60 cm,
KGN392LDF

Toebehoren
3 x eiervak
1 x Ijsblokjesbakje

De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost
hoeft u nooit meer te ontdooien.
● Vario-omvormer werkt door zich aan te passen aan de

temperatuurschommelingen binnen en buiten de koelkast en
de belasting binnenin, en biedt optimale prestaties* tijdens
spanningsschommelingen.

● De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde
helder en gelijkmatig.

● 2 koelcircuits: afzonderlijk regelbare koel- en vriesgedeeltes,
zodat onderlinge geuroverdracht wordt voorkomen.

● SuperKoelen: koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en
houdt reeds gekoelde producten koel.

● VitaFresh XXL: houdt eten langer vers in extra grote
klimaatgeregelde lades bij bijna 0 °C.

Technische Data
Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a): 203 kWh/annum 
Totale volume van de vriescompartimenten: 103 l 
Totale volume van de koelcompartimenten: 260 l 
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW 
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Breedte apparaat: 600 mm 
Diepte apparaat: 665 mm 
Nettogewicht: 69,799 kg 
Minimale smeltveiligheid: 10 A 
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V 
Frequentie: 50 Hz 
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer: 240 cm 
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 15 h 
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Ja
Type installatie: Vrijstaand
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Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
203 x 60 cm,
KGN392LDF

De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost
hoeft u nooit meer te ontdooien.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: D

- Energie: 203 kWh p/j

- Totale inhoud: 363 liter

- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle,
met LED-indicatie

- Gescheiden temperatuurregeling

- Geluidsalarm bij open deur

- Geintegreerde, verticale greep

- Deuren rvs look, zijkanten Pearl grey (VZF 07127)

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 260 liter

- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar

- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken

- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

- Superkoelen met autom. terugschakeling

- Multi-Airflow-Systeem

- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

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

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 103 liter

- 3 Transparante vriesladen

- Invriescapaciteit: 9.5 kg

- Bewaartijd bij storing: 15 h

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
203 x 60 x 67 cm

- Klimaatklasse: SN-T

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes

- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm
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