
Serie | 6, Wijnklimaatkast
KWK16ABGA

Je persoonlijke wijnkelder: vrijstaande
wijnkast met een hoogte van 60 cm en twee
nauwkeurige temperatuurzones tussen 5°C
tot 20°C.
● Verschillende temperatuurzones: bewaar rode en witte wijnen

makkelijk op één plek tussen de 5 en 20 °C.
● Ledverlichting voor je wijncollectie: maak van je wijnkast een

blikvanger met stijlvolle sfeerverlichting.
● Eikenhouten planken met uitschuifbare rekken: houd al je

wijnen goed beschermd.
● Verwisselbaar scharnier: installeer de deur van je wijnkast aan

de kant die het beste bij je past.
● Deurslot: wees gerust in de wetenschap dat je witte en rode

wijnen veilig worden bewaard.

Technische Data
Energieklasse: G
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a): 150 kWh/annum 
Capaciteit van 75 cl flessen: 44
Akoestische geluidsemissies: 38 dB(A) re 1 pW 
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 818 mm 
Breedte apparaat: 600 mm 
Diepte apparaat: 593 mm 
Nettogewicht: 46,0 kg 
Aansluitwaarde: 60 W 
Minimale smeltveiligheid: 6 A 
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Spanning: 220-240 V 
Frequentie: 50; 50-60 Hz 
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm 
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Schakelaar binnenverlichting: Nee
EAN-code: 4242005196173
Merk: Bosch
Productnaam: KWK16ABGA
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Je persoonlijke wijnkelder: vrijstaande
wijnkast met een hoogte van 60 cm en twee
nauwkeurige temperatuurzones tussen 5°C
tot 20°C.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: G

- Totale inhoud: 120 liter

- Energie: 150 kWh p/j

- Geluidsniveau: 38 dB

Design:

- Vrijstaande koelkast tafelmodel (<=90)

- Bolle glazen deur

Comfort / Zekerheid:

- Geluidsalarm bij open deur

- PowerVentilation: dynamische koeling

Wijnbewaarruimte

- Aantal temperatuur zones: 2

Technische specificaties:

- Beluchting/ontluchting in de plint

- Deuropening max. 115°

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):
82 x 60 x 59 cm

- Klimaatklasse: SN-ST

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.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn
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