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Koel-, diepvries- en wijnklimaatkasten

KFN 29132 edt/cs
Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
met NoFrost en DynaCool voor meer gemak en flexibiliteit.

• Optimale en onderhoudsvrije
verlichting van de binnenruimte met
led

• Zeer zuinig en zeer vers - A++
• IJsvorming wordt voorkomen en

nooit meer ontdooien met NoFrost
• Greeploos design dankzij de

geïntegreerde greep

Prijs EUR 949,00*
* Consumentenadviesprijs incl. BTW

Productcategorie
Koel-diepvriescombinatie •
Uitvoering
Vrijstaand model •
Draairichting deur Rechts
Draairichting deur, wisselbaar •
Bedieningsgemak
ComfortClean •
DynaCool •
NoFrost •
VarioRoom •
DuplexCool •
Type deurgreep Verzonken greep
Besturing
Elektronische temperatuurweergave en -regeling EasyControl
Koelgedeelte uitschakelbaar •
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en
diepvrieszone •

SuperKoelen •
SuperFrost •
Aantal temperatuurzones 2
Sabbatmodus •
QuickCool-timer •
Koelkast/koelzone
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas •
Aantal draagplateaus 5
Aantal uitneembare groentelades 1 st.
Draagplateaus doorlopend 3
Flessenrek binnenkant deur 1
Diepvrieskast/diepvrieszone
Aantal uitneembare diepvrieslades/-rekken 3 st.
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh 242
Dagelijks energieverbruik in kWh 0,663
Thuisnetwerk
Miele@home uitgerust
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie •
Akoestisch deuralarm •
Akoestisch temperatuuralarm •
Optisch deuralarm •
Optisch temperatuuralarm •
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Koel-, diepvries- en wijnklimaatkasten

KFN 29132 edt/cs
Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
met NoFrost en DynaCool voor meer gemak en flexibiliteit.

Technische gegevens
Apparaatbreedte in mm 600
Apparaathoogte in mm 2.011
Apparaatdiepte in mm 655
Gewicht in kg 74,0000
Klimaatklasse SN-T
Koelzone in liters 243
4-sterren-diepvrieszone in liters 95
Totale netto-inhoud in l 338
Bewaartijd bij stroomstoring 26
Invriescapaciteit in kg/24 uur 9,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW 43
Energieverbruik in milliampère (mA) 1.000
Spanning in Volt 220-240
Zekering in A 10
Aansluiting op aantal fasen 1
Frequentie in Hz 50
Meegeleverde accessoires
Eierrek •
IJsblokjeshouder •
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