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Serie | 6 Diepvriezers

GTM20A00
Diepvrieskist
Kleur: wit

De compacte vrieskast met binnen
verlichting voorziet van erg veel ruimte op
een kleine plaats en optimale verlichting
aan de binnenkant.
● Compact formaat: verassend veel plaats binnen een kleine

ruimte.
● Binnen verlichting, verlicht de koelruimte optimaal.
● Het smeltwater bakje voor meer gemak tijdens het ontdooien.
● Afsluitbare deksel: voor het opbergen van ingevroren

levensmiddelen.
● EcoModus: altijd de meest optimale koel/vries temperatuur

met enkel een druk op de knop.
● SuperVriezen: vriest nieuw geplaatste levensmiddelen sneller

en houdt reeds bevroren producten onder de vriestemperatuur.

Technische Data
Temperatuur in display vriezer :  Geen
Verlichting :  Ja
Productcategorie :  Vrieskist
Uitvoering :  Vrijstaand
Meubeldeur opties :  Niet mogelijk
No-frost systeem :  Nee
Hoogte apparaat (mm) :  865
Breedte apparaat (mm) :  806
Diepte apparaat (mm) :  647
Inbouwafmetingen (hxbxd) :  x 0 x 0
Nettogewicht (kg) :  32,0
Brutogewicht (kg) :  33,0
Aansluitwaarde (W) :  70
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  200
Deurscharnier :  Overige
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :  40
Kleur en materiaal ombouw :  White
Ontdooiingsproces :  Handmatig
Alarmsignaal bij storing :  Optisch
Deur afsluitbaar :  Ja
Aantal vriesladen/manden :  1
Aantal vriesvakken met klep :  0
EAN-code :  4242002480848
Merk :  Bosch
Productnaam :  GTM20A00
Productcategorie :  Vrieskist
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 206
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :  167
No-frost systeem :  Nee
Bewaartijd bij storing (u) :  40
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :  15
Klimaatklasse :  SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  40
Type installatie :  n.v.t
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GTM20A00
Diepvrieskist
Kleur: wit

De compacte vrieskast met binnen
verlichting voorziet van erg veel ruimte op
een kleine plaats en optimale verlichting
aan de binnenkant.

Algemeen:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 206 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 167 liter

- Mechanische temperatuurregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Super-vriessysteem met invriesautomaat

- Binnenverlichting

- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur

- Bewaartijd bij storing: 40 uur

- 1 Inzetmand(en) meegeleverd

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 87 x 81 x 65 cm

- Klimaatklasse: SN-T

- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW

- Aansluitwaarde: 70 W
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