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iQ300
KG49EVI4A
Vrijstaande koel-vriescombinatie
Deuren roestvrij staal met antifinger
print, zijkanten zilver-metallic look

Toebehoren

2 x koude accumulator

3 x eiervak

Koel-/vriescombinatie in zeer zuinige energieklasse A+++, met
lowFrost en hyperFresh om levensmiddelen langer vers te
houden.

✓ De temperatuur in de hyperFresh ◄0°C► lade is 2-3 °C lager dan
in de rest van de koelkast, zodat vlees en vis langer vers blijven.

✓ Minder ijsaanslag en sneller ontdooien met lowFrost.

✓ Sensoren voorkomen een onderbreking van het vriesproces bij het
toevoegen van kleine hoeveelheden levensmiddelen.

✓ De bigBox biedt volop ruimte om grote diepvrieswaren efficiënt op
te slaan.

✓ De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder
en gelijkmatig, zonder te verblinden.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Hoogte (mm) : 2010
Breedte apparaat (mm) : 700
Diepte apparaat (mm) : 650
Nettogewicht (kg) : 86,047
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 44
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2
Flessenrooster : Ja
EAN-code : 4242003832837
Merk : Siemens
Productnaam : KG49EVI4A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 190,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 302
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 111
No-frost systeem : Nee
Bewaartijd bij storing (u) : 44
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 15
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38
Type installatie : n.v.t
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Uitrusting

Algemene informatie:
● Energieklasse: A+++;
● Energieverbruik: 190 kWh/jaar
● Totale netto inhoud: 413 liter
● lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
● Dooiwaterafloop
● Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
● Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
● Met akoestisch waarschuwingssignaal
● Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:
● Netto inhoud koelruimte: 302 liter
● 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4

legplateaus uitschuifbaar
● 4 Deurvakken
● Verchroomd flessenhouder
● LED verlichting in koelgedeelte
● Energiebesparende vakantieschakelaar
● superKoelen
● powerVentilation: dynamische koeling door ventilator
● Automatische ontdooiing in het koelgedeelte

Vershoudsysteem:
● Netto-inhoud versruimte: 28 liter
● 1 hyperFresh lade op wieltjes met vochtigheidsregeling: groente en

fruit blijven langer vers
● 1 hyperFresh ◄0°C► lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:
● Netto inhoud diepvriesruimte: 111 liter
● 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
● Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
● Bewaartijd bij storing: 44 uur

Toebehoren:
● 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Technische specificaties:
● Afmetingen (hxbxd): 201 x 70 x 65 cm
● Klimaatklasse: SN-T
● Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
● Draairichting deur rechts, wisselbaar
● Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
● Aansluitwaarde: 90 W
● Netspanning 220 - 240 V

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.

● Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde
afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het
apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat
volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.
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Maatschetsen


