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iQ500
GI31NAC30
Inbouwdiepvriezer
Vlakscharnier

De vriezer met freshSensor voor gebruik van sensoren om de
binnentemperatuur constant te houden, voor gegarandeerde
langere versheid van levensmiddelen en met noFrost
technologie voor nooit meer ontdooien.

✓ De noFrost technologie gaat rijp- en ijsvorming tegen, zodat er
nooit meer ontdooid hoeft te worden.

✓ De superVriezen knop verlaagt de temperatuur voor een bepaalde
tijd om nieuwe producten snel in te vriezen.

✓ freshSensor: gebruikt sensoren om de binnen temperatuur
constant te houden, voor gegarandeerde langere versheid van
levensmiddelen.

✓ softClose deursluiting: deur sluit automatisch vanaf een
openingshoek van 20° of minder.

✓ Een koelkast met energielabel A++ werkt zeer efficiënt.

Uitrusting

Technische Data

Temperatuur in display vriezer : Digitaal
Verlichting : Nee
Productcategorie : Vrieskast
Uitvoering : Inbouw
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
No-frost systeem : Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat (mm) : 1021
Breedte apparaat (mm) : 558
Diepte apparaat (mm) : 545
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1025.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 42,0
Brutogewicht (kg) : 45,0
Aansluitwaarde (W) : 120
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 230
Deurscharnier : Links verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 25
Alarmsignaal bij storing : Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar : Nee
Aantal vriesladen/manden : 3
Aantal vriesvakken met klep : 1
EAN-code : 4242003722473
Merk : Siemens
Productnaam : GI31NAC30
Productcategorie : Vrieskast
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 168
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 97
No-frost systeem : Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) : 25
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 20
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Toebehoren
2 x koude accumulator
1 x Ijsblokjesschaal
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Uitrusting

Algemene informatie:

● Energieklasse: A++; Energieverbruik: 168 kWh/jaar

● Totale netto inhoud: 97 liter

● 1 compressor / koelcircuit

● Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar

● freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor
technologie

● Akoestisch alarm, Optisch alarm

● Draairichting deur links, wisselbaar

● softClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

● Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter

● noFrost: nooit meer ontdooien!

● 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box

● varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer
ruimte

● 1 Intensief vriesvak met transparante klep

● superVriezen

● Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur

● Bewaartijd bij storing: 25 uur

● Diepvrieskalender

Toebehoren:

● 2 x koude accumulator, 1 x Ijsblokjesschaal

Technische data:

● Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm

● Klimaatklasse: SN-T

● Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

● Aansluitwaarde: 120 W

● 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.
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Maatschetsen


