
Serie | 6, Vrijstaande vriezer, 191 x 70
cm, Wit
GSN58AWDP

Toebehoren
2 x koude accumulator

De NoFrost vriezer met FreshSense:
koelt uiterst energiezuinig en beschermt
je diepvrieswaren door een constante
diepvriestemperatuur.
● Ledverlichting: verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
● VarioZone: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare

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

overbodig. Dat bespaart je veel tijd en energie.
● BigBox-diepvrieslade: ideaal voor het stapelen van

diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
● IceTwister: gemakkelijk uit te nemen en bij te vullen, voor heel

veel ijsblokjes.

Technische Data
Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a): 222 kWh/annum 
Totale volume van de vriescompartimenten: 366 l 
Akoestische geluidsemissies: 38 dB(A) re 1 pW 
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Temperatuur in display vriezer: Digitaal
Verlichting: Ja
Productcategorie: Vrieskast
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
No-frost systeem: Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat: 1910 mm 
Breedte apparaat: 700 mm 
Diepte apparaat: 780 mm 
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 1980 x 880 x 760 mm 
Nettogewicht: 93,4 kg 
Brutogewicht: 101,8 kg 
Aansluitwaarde: 120 W 
Minimale smeltveiligheid: 10 A 
Frequentie: 50 Hz 
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm 
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 12 h 
Kleur en materiaal ombouw: White
Alarmsignaal bij storing: Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar: Nee
Aantal vriesladen/manden: 5
Aantal vriesvakken met klep: 0
EAN-code: 4242005182466
Merk: Bosch
Productnaam: GSN58AWDP
Productcategorie: Vrieskast
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Serie | 6, Vrijstaande vriezer, 191 x 70 cm,
Wit
GSN58AWDP

De NoFrost vriezer met FreshSense:
koelt uiterst energiezuinig en beschermt
je diepvrieswaren door een constante
diepvriestemperatuur.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: D

- Energie: 222 kWh p/j

- Totale inhoud: 366 liter

- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling

- Optisch en akoestisch waarschuwingssyteem

- LED verlichting

- Verticale deurgreep, metaal

- Deuren wit, zijkanten wit

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 366 liter

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien

- 5 transparante laden

- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog
meer ruimte

- yes

- IceTwister - ijsblokjesbereider (uitneembaar)

- Multi-Airflow-Systeem

- Invriescapaciteit: 20.8 kg

- Bewaartijd bij storing: 12 h

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
191 x 70 x 78 cm

- Klimaatklasse: SN-T

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes

- Aansluitwaarde: 120 W

- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:
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