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iQ700
KG38QAL30
NoFrost: nooit meer ontdooien!,
Verskoelcentrum vitaFresh
Deuren rvs-look, zijkanten rvs-look

iQ800 koel-/diepvriescombinatie met vacuumFresh technologie
die levensmiddelen tot 5x langer vers houdt.

✓ Met de activatie van de vacuumFresh technologie blijven
levensmiddelen tot 5x langer vers.

✓ Levensmiddelen blijven tot 3 keer langer vers dankzij de
"vochtige"en "droge" 0°C vitaFresh zones.

✓ Lades met telescoopgeleiders bieden nog meer beladingscomfort
en geven een beter overzicht van de bewaarde levensmiddelen.

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

✓ indoor Elektronica: alles overzichtelijk en alles onder
controle dankzij de in de deur geïntegreerde elektronische
temperatuurregeling.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Hoogte (mm) : 1900
Breedte apparaat (mm) : 636
Diepte apparaat (mm) : 634
Nettogewicht (kg) : 93,0
Aansluitwaarde (W) : 186
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Rechts
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 220
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 3
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2
Flessenrooster : Nee
EAN-code : 4242003601853
Merk : Siemens
Productnaam : KG38QAL30
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 225
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 172
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 79
No-frost systeem : Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) : 16
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 16
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37
Type installatie : n.v.t

Toebehoren
2 x eiervak
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iQ700
KG38QAL30
NoFrost: nooit meer ontdooien!,
Verskoelcentrum vitaFresh
Deuren rvs-look, zijkanten rvs-look

Uitrusting

Algemene informatie:

● Energieklasse: A++; Energieverbruik: 225 kWh/jaar

● Totale netto inhoud: 251 liter

● Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD in
buitenzijde deur

● 3 verschillende koelsystemen

● Energiebesparende vakantieschakelaar
Kinderbeveiliging
Statusaanduiding

● Optisch en akoestisch alarmsignaal

Koelruimte:

● Netto inhoud koelruimte: 172 liter

● superKoelen

● 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 verstelbaar

● powerVentilation: dynamische koeling door ventilator

● Binnenverlichting

● 2 transparante groentelades

VitaFresh-ruimte:

● Netto-inhoud vitaFresh ruimte 48 liter

● Dauwvers 0°C zone met telescopische lade (ca. 95%
luchtvochtigheid)

● vacuumFresh: 0° C zone met vacuüm luchtdruk. Houdt
levensmiddelen tot 5 keer langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

● Netto inhoud diepvriesruimte: 79 liter

● supervriezen

● 4 Transparante diepvriesladen

● IceTwister

● Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur

● Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische data:

● Afmetingen (hxbxd): 190 x 64 x 63 cm

● Klimaatklasse: SN-T

● Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

● Aansluitwaarde: 186 W

Prestatie en verbruik

● Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik


