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iQ500, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 203 x 70 cm,
BlackSteel
KG49NAXCF

Toebehoren

3 x eiervak

1 x Ijsblokjesbakje

Extra brede 70 cm koel-vriescombinatie met hyperFresh systeem
om groente en fruit langer vers te houden, plus noFrost om nooit
meer te hoeven ontdooien.

✓ hyperFresh <0°C:  meer ruimte voor groente en fruit en een extra
koele lade voor vis en vlees.

✓ noFrost: nooit meer de vriezer ontdooien.

✓ Metalen achterwand met multiAirflow: koelt alles in de koelkast
even effectief.

✓ Bewaaradvies: vind eenvoudig de beste plek voor al je etenswaren.

✓ Lange ledstrip en freezerLight: altijd helder licht in de koelkast en
vriezer.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
178 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 129 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 311 l
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Vrijstaand
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 2030 mm
Breedte apparaat: 700 mm
Diepte apparaat: 667 mm
Nettogewicht: 89,7 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer: 240 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 18 h
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Ja
Type installatie: Vrijstaand
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iQ500, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 203 x 70 cm,
BlackSteel
KG49NAXCF

Uitrusting

Prestaties en verbruik:
● Energie-efficiëntieklasse: C
● Energie: 178 kWh p/j
● Totale inhoud: 440 liter
● Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:
● noFrost
● Home Connect via WiFi
● Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de

instellingen met de Home Connect App
● Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
● Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
● Optisch en akoestisch alarmsysteem
● Optisch en akoestisch alarm bij open deur
● Geïntegreerde verticale deurgreep
● Deuren blackSteel, zijkanten cast iron look

Koelruimte:
● Netto inhoud koelruimte: 311 liter
● 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
● 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoge deurvakken
● 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken
● LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
● superKoelen
● Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in

hele ruimte
● Verchroomd flessenrooster, Bottle cooler

Vershoudsysteem:
● 1 hyperFresh lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit

blijven langer vers
●

4-Sterren vriesruimte:
● Netto inhoud vriesruimte: 127 liter
● Netto inhoud vriesruimte: 129 liter
● 3 Transparante vriesladen
● SuperVriezen: yes
● Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
● Bewaartijd bij storing: 18 uur

Technische specificaties:
● Afmetingen (hxbxd):
● 203 x 70 x 67 cm
● Klimaatklasse: SN-T
● Draairichting deur rechts, wisselbaar
● Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
● Netspanning 220 - 240 V
● Lengte voedingskabel: 240 cm

Toebehoren:
● eiervak, 3 x ijsblokjesvorm
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Maatschetsen


