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Serie | 4 Diepvriezers

GSN33VW30
Diepvrieskast
Kleur: wit

De NoFrost vriezer met het zeer efficiënte
energielabel A++ en VarioZone: biedt
flexibele opbergplaatsen in de vriezer.
● Energielabel A++: koelt zeer efficiënt.
● Electronische temperatuurregeling: regelt de gewenste

temperatuur makkelijk en duidelijk.
● VarioZone: meer flexibiliteit in de binnenruimte dankzij de

uitneembare glasplateaus en lades in de vriesruimte.
● BigBox vrieslades: voor het opbergen van grote ingevroren

levensmiddelen of bewaarbakken.
● NoFrost: nooit meer ontdooien dankzij de perfecte

bescherming tegen rijp- en ijsvorming, scheelt tijd en moeite!
● Deur met een 90° openingshoek: Direct plaatsbaar tegen elke

wand.

Technische Data
Temperatuur in display vriezer :  Digitaal
Verlichting :  Nee
Productcategorie :  Vrieskast
Uitvoering :  Vrijstaand
Meubeldeur opties :  Niet mogelijk
No-frost systeem :  Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat (mm) :  1760
Breedte apparaat (mm) :  600
Diepte apparaat (mm) :  650
Inbouwafmetingen (hxbxd) :  x x
Nettogewicht (kg) :  73,0
Brutogewicht (kg) :  80,0
Aansluitwaarde (W) :  90
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  230
Deurscharnier :  Rechts verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :  19
Kleur en materiaal ombouw :  White
Alarmsignaal bij storing :  Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar :  Nee
Aantal vriesladen/manden :  5
Aantal vriesvakken met klep :  2
EAN-code :  4242002665122
Merk :  Bosch
Productnaam :  GSN33VW30
Productcategorie :  Vrieskast
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 225
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :  220
No-frost systeem :  Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :  19
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :  20
Klimaatklasse :  SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  42
Type installatie :  n.v.t

Toebehoren
2 x koude accumulator
1 x Ijsblokjesschaal
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De NoFrost vriezer met het zeer efficiënte
energielabel A++ en VarioZone: biedt
flexibele opbergplaatsen in de vriezer.

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 225 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 220 liter

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-
indicatie

- FreshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor
technologie

- Optisch en akoestisch waarschuwingssyteem

- Air Channel System: openingshulp deur

4-Sterren diepvriesruimte:

- Super-vriessysteem met invriesautomaat

- 5 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog
meer ruimte

- 2 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante
klep

- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur

- Bewaartijd bij storing: 19 uur

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm

- Klimaatklasse: SN-T

- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

- Aansluitwaarde: 90 W

- Openingshoek deur: 90°, plaatsbaar tegen wand

Prestatie en verbruik

- 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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