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iQ700, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 193 x 70 cm,
KG56FPXDA

Optionele accessoires

KS10ZHC00 WiFi dongel voor koel-/vriesapp. met HC

Koel-/vriescombinatie met meer volume, noFrost en hyperFresh
technologie voor grenzeloze flexibiliteit.

✓ Dankzij de hyperFresh Premium 0°C lades blijven vis, vlees, groente
en fruit tot wel 3x langer vers.

✓ Dankzij noFrost blijft het energieverbruik laag en hoeft u uw
vriezer nooit meer te ontdooien.

✓ Home Connect koppelingset: upgrade uw koelkast met WiFi.

✓ Controleer en bedien uw koelkast met uw smartphone via de
Home Connect-app. (add. dongle benodigd)

✓ XXL model: ruimte voor uw wekelijkse boodschappen dankzij de
extra grote capaciteit..

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) : 700
Diepte apparaat (mm) : 800
Nettogewicht (kg) : 95,260
Aansluitwaarde (W) : 100
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Right reversible
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, KEMA, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 24
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 3
Ventilator vriesgedeelte : Nee
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 3
Flessenrooster : Ja
EAN-code : 4242003876152
Merk : Siemens
Productnaam : KG56FPXDA
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 216,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 375
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 105
No-frost systeem : Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) : 24
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 16
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42
Type installatie : n.v.t
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iQ700, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 193 x 70 cm,
KG56FPXDA

Uitrusting

Prestaties en verbruik
● Energieklasse: A+++ op een schaal van A+++ tot D
● Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 216 kWh/jaar
● Totale netto inhoud: 480 liter
● Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
● Klimaatklasse: SN-T

Design:
● Deuren blackSteel, zijkanten cast iron look
● LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Comfort / Zekerheid:
● noFrost: nooit meer ontdooien!
● Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de

instellingen met de Home Connect App
● Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
● superKoelen
● Optisch en geluidsalarm bij open deur
● Energiebesparende vakantieschakelaar, Kinderbeveiliging

Koelruimte:
● Netto inhoud koelruimte: 375 liter
● 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
● 3 Deurvakken
● Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in

hele ruimte
● Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:
● Netto-inhoud versruimte: 124 liter
● 1 hyperFresh premium 0°C lade met vochtigheids- en

temperatuurregeling: groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer
vers

4-Sterren vriesruimte:
● Netto inhoud vriesruimte: 105 liter
● 2 Transparante laden
● Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur
● Bewaartijd bij storing: 24 uur

Technische specificaties:
● Afmetingen (hxbxd): 193 x 70 x 80 cm
● Draairichting deur rechts, wisselbaar
● Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
● Aansluitwaarde: 100 W
● Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:
● koude accumulator, 2x eiervak, A**0023, A**0024
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iQ700, Vrijstaande koel-
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Maatschetsen


