
Serie | 6, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8
cm
GIN81AEF0

De vriezer met NoFrost en elektronische
temperatuurregeling waarmee je de
gewenste temperatuur eenvoudig en
nauwkeurig kunt instellen.
● VarioZone: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare

glazen plateaus in het vriesgedeelte.
● Automatisch supervriezen: optimaal vriesresultaat. Dankzij

het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze
dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor
blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel
ingevroren.

● 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.

Technische Data
Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369):  F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a) (EU) 2017/1369:  294
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):

 212
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):  36
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):  C
Temperatuur in display vriezer:  Digitaal
Verlichting:  Nee
Productcategorie:  Vrieskast
Uitvoering:  Inbouw
Meubeldeur opties:  Niet mogelijk
No-frost systeem:  Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat (mm):  1772
Breedte apparaat (mm):  558
Diepte apparaat (mm):  545
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm):  1840 x 640 x 620
Nettogewicht (kg):  65,106
Brutogewicht (kg):  70,3
Aansluitwaarde (W):  120
Minimale smeltveiligheid (A):  10
Frequentie (Hz):  50
Keurmerken:  CE, Morocco, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm):  230
Deurscharnier:  Links verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):  22
Alarmsignaal bij storing:  Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar:  Nee
Aantal vriesladen/manden:  5
Aantal vriesvakken met klep:  2
EAN-code:  4242005183487
Merk:  Bosch
Productnaam:  GIN81AEF0
Productcategorie:  Vrieskast
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De vriezer met NoFrost en elektronische
temperatuurregeling waarmee je de
gewenste temperatuur eenvoudig en
nauwkeurig kunt instellen.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: F

- Totale inhoud: 212 liter

- Energie: 294 kWh p/j

- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling

- Geluidsalarm bij open deur, Optisch alarmsignaal

- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien

- 5 transparante laden, waarvan 2 x bigBox

- Invriescapaciteit: 13.8 kg

- Bewaartijd bij storing: 8 h

Technische specificaties

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

- Klimaatklasse: SN-T

- Aansluitwaarde: 120 W

- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x koelelementen, 1 x ijsblokjesvorm
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