
Serie 6, French Door koel-
vriescombinatie, 4 deuren, 183 x 91
cm, RVS anti-fingerprint
KFN96APEA

De extra ruime French Door koel-
vriescombinatie met VitaFresh, No Frost
én Home Connect is een blikvanger in je
keuken.
● Home Connect: bedien je koelkast of vriezer op afstand, waar

en wanneer je maar wilt.
● VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra

ruime vershoudlades.
● VitaFresh: houdt je groenten en fruit veel langer vers.
● XXL model: meer ruimte voor die extra boodschappen.
● No Frost: nooit meer je vriezer ontdooien.

Technische Data
Energieklasse: E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a): 333 kWh/annum 
Totale volume van de vriescompartimenten: 200 l 
Totale volume van de koelcompartimenten: 405 l 
Akoestische geluidsemissies: 38 dB(A) re 1 pW 
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Breedte apparaat: 910 mm 
Diepte apparaat: 731 mm 
Nettogewicht: 118,8 kg 
Minimale smeltveiligheid: 10 A 
Deurscharnier: Links & rechts
Spanning: 220-240 V 
Frequentie: 50-60 Hz 
Keurmerken: CE
Lengte elektriciteitssnoer: 240 cm 
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 15 h 
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Nee
Type installatie: Vrijstaand
Soort scharnier: Vlakscharnier
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De extra ruime French Door koel-
vriescombinatie met VitaFresh, No Frost
én Home Connect is een blikvanger in je
keuken.

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse: E

- Totale inhoud: 605 liter

- Energie: 333 kWh p/j

- Geluidsniveau: 38 dB

Design:

- Led verlichting in koelgedeelte

- Interieurafwerking met roestvrijstalen applicaties

- Kleur: roestvrij staal met AntiFingerPrint

Comfort / Zekerheid:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling

- SuperKoelen met autom. terugschakeling

- Automatische ontdooiing

- Geluidsalarm bij open deur, Optisch alarmsysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 405 liter

- Multi-Airflow-Systeem

- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar

- 2 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken

- Led verlichting

- Boter-/kaasvak

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh ◄0°C►-lade: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 200 liter

- 6 Transparante vriesladen

- Bewaartijd bij storing: 15 h

- IJstwister

- Invriescapaciteit: 13 kg

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):
183 x 91 x 73 cm

Technische specificaties:

- 4 wielen voor eenvoudig transport, waarvan 3 in hoogte
verstelbaar

- Netspanning 220 - 240 V

- Klimaatklasse: SN-T

Toebehoren:

Algemene informatie:

- Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.

- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn
bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de
diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder
werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger
energieverbruik.
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