
Serie | 6, Amerikaanse koel-
vriescombinatie, 178.7 x 90.8 cm,
inox-easyclean
KAI93VIFP

Toebehoren
1 x eiervak

De NoFrost side-by-side koel-
vriescombinatie met geintegreerde ijs- en
water dispenser: nooit meer ontdooien en
bovendien verfrissend met een druk op de
knop
● IJsdispenser: ijsblokjes met één druk op de knop.
● XXL-formaat: extra breed model met meer ruimte voor

etenswaren.
● MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor

het bewaren van groente en fruit.
● De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde

helder en gelijkmatig, zonder te verblinden.
● VarioZone: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare

glazen plateaus in het vriesgedeelte.
● NoFrost: voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien zo

overbodig. Dat bespaart u veel tijd en energie.
● SuperKoelen: koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en

houdt reeds gekoelde Producten koel.
● Energie-efficiëntieklasse A++: koelt zeer zuinig.
● IJsdispenser: ijsblokjes met één druk op de knop.
● XXL-formaat: extra breed model met meer ruimte voor

etenswaren.
● MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor

het bewaren van groente en fruit.
● De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde

helder en gelijkmatig, zonder te verblinden.
● VarioZone: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare

glazen plateaus in het vriesgedeelte.

Technische Data
Uitvoering :  Vrijstaand
Meubeldeur opties :  Niet mogelijk
Hoogte (mm) :  1787
Breedte apparaat (mm) :  908
Diepte apparaat (mm) :  707
Nettogewicht (kg) :  109,142
Aansluitwaarde (W) :  240
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Deurscharnier :  Links & rechts
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  170
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :  8
Aantal compressoren :  1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :  1
Ventilator vriesgedeelte :  Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :  Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :  0
Flessenrooster :  Nee
Capaciteit watertank (L) :  4,5
EAN-code :  4242005191635
Merk :  Bosch
Productnaam :  KAI93VIFP
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :  A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 343,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :  368
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :  165
No-frost systeem :  Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :  8
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :  13
Klimaatklasse :  SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  42
Type installatie :  n.v.t
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Serie | 6, Amerikaanse koel-vriescombinatie,
178.7 x 90.8 cm, inox-easyclean
KAI93VIFP

De NoFrost side-by-side koel-vriescombinatie
met geintegreerde ijs- en water dispenser:
nooit meer ontdooien en bovendien
verfrissend met een druk op de knop

Prestatie en verbruik:

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 343 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 533 liter

Design:

- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijkanten grijs

- Verticale deurgreep, metaal

- LED verlichting

Comfort / Zekerheid:

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien

- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder
controle

- Gescheiden temperatuurregeling

- Superkoelen met autom. terugschakeling

- Super-vriessysteem met invriesautomaat

- Geluidsalarm bij open deur

IJs en water

- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld
drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de
dispensertoets

- Automatische ijsblokjesbereider

- IJsblokjesproductie ca. 0.9 kg per 24 uur

- Watertank 4 liter, geintegreerd

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 368 liter

- Multi-Airflow-Systeem

- 5 plateaus van veiligheidsglas

- 2 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde
bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 165 liter

- Invriescapaciteit: 13 kg per 24 uur

- Bewaartijd bij storing: 8 uur

- 2 Transparante diepvriesladen

- 3 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 0 in hoogte
verstelbaar

Toebehoren

- IJsblokjebakje, eierrekje

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 71 cm

- Op vier wielen, in hoogte verstelbaar

- Klimaatklasse: SN-T

- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

- Aansluitwaarde: 240 W

- Netspanning 220 - 240 V
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