
Serie | 2

GTV15NW3A
Kleur: wit
Diepvrieskast tafelmodel

De vriezer met energie-efficiëntieklasse A+
+ en 3 transparante vrieslades: biedt volop
ruimte en een goed overzicht en koelt zeer
energiezuinig.
● 3 transparante vrieslades: bieden voldoende ruimte en een

optimaal overzicht.
● Elektronische temperatuurregeling: regelt de gewenste

temperatuur eenvoudig
● Elektronische temperatuurregeling: regelt de gewenste

temperatuur eenvoudig
● instellen.
● Energie-efficiëntieklasse A++: koelt zeer zuinig.

Technische Data
Temperatuur in display vriezer :  Geen
Verlichting :  Nee
Productcategorie :  Vrieskast
Uitvoering :  Vrijstaand
No-frost systeem :  Nee
Hoogte apparaat (mm) :  850
Breedte apparaat (mm) :  560
Diepte apparaat (mm) :  580
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  910 x 590 x 580
Nettogewicht (kg) :  32,383
Brutogewicht (kg) :  35,0
Aansluitwaarde (W) :  80
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  150
Deurscharnier :  Rechts verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :  25
Kleur en materiaal ombouw :  White
Alarmsignaal bij storing :  Geen signaal
Deur afsluitbaar :  Nee
Aantal vriesladen/manden :  3
Aantal vriesvakken met klep :  0
EAN-code :  4242005135950
Merk :  Bosch
Productnaam :  GTV15NW3A
Productcategorie :  Vrieskast
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :  A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 142,00
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :  82
No-frost systeem :  Nee
Bewaartijd bij storing (u) :  25
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :  10
Klimaatklasse :  SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  39
Type installatie :  n.v.t
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Serie | 2 Diepvriezers

GTV15NW3A
Kleur: wit
Diepvrieskast tafelmodel

De vriezer met energie-efficiëntieklasse A+
+ en 3 transparante vrieslades: biedt volop
ruimte en een goed overzicht en koelt zeer
energiezuinig.

Algemeen:

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 142 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 82 liter

- Mechanische temperatuurregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 82 liter

- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur

- Bewaartijd bij storing: 25 uur

- 3 Transparante diepvriesladen

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 85 x 56 x 58 cm

- Klimaatklasse: SN-T

- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

- Aansluitwaarde: 80 W

Prestatie en verbruik

- 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.

2/2


