
GS 36NMI31 easyClean

Kan kombineras med: KS36VMI31

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
k Energiklass: A++, 234 kWh/år
k **** -frys: 237 l nettovolym

Design och komfort
k Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
k Dörr i rostfritt stål easyClean, sidor i Krom-inox-metallic
k freshSense - jämn temperatur genom intelligent
sensorteknologi

k multiAirflow-System för snabbare nedkylning av maten
k Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i
frysen

k Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
k Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
k Vertikalt handtag i rostfritt stål
k LED-belysning
k Akustiskt dörrlarm

Frysdel
k noFrost
k Superinfrysning med återgångsautomatik
k Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
k Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
k 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
k 2 infrysningsfack med transparent lucka
k varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
k Istärningslåda med behållare, iceTwister - flyttbar

Teknisk information
k Ställbara fötter framtill, hjul baktill
k Dörrhängning höger, omhängbar

Medföljande tillbehör
3 x Kylklamp
1 x Istärningsfack
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Extra tillbehör / Passar till
KSZ 36AL00 Monteringssats, inox 405 kr
Q 8C0000782 60 cm droppskydd för kyl/frys 165 kr
Q 8C0000786 120 cm droppskydd för kyl & frys 0 kr

EAN-kod
4242003644065

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42
Anslutningskabelns längd (cm): 230
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Piktogramförklaringar

noFrost – automatisk avfrostning

Med noFrost frostar frysen av sig själv med
jämna mellanrum – helt automatiskt. Utan
frostbildning bibehålls frysens nyttovolym och
energieffektivitet. Den infrysta maten håller sig
dessutom fräschare längre. Har du en kyl/frys-
kombination slipper du även kondens eller
isbildning i kylen.

easyClean antiFingerprint

Den rostfria ytan har behandlats så att
fingeravtryck inte syns lika lätt. Minskar behovet
av yttre renhållning av kyl- eller frysskåpet.

Elektronisk temperaturstyrning

Med elektronisk temperaturkontroll kan du
ställa in exakt temperatur i kylen och frysen.
Temperaturkontrollen finns med tre olika
displayutföranden LED, Digital eller LCD. På
Digital-displayen och LCD-displayen kan du
ställa in temperaturen i steg om 1 grad. På LED-
displayen i steg om 2 grader. Ju mer exakt
temperaturkontroll, desto bättre är det för dina
livsmedel.

freshSense

Med freshSense, intelligent sensorteknik, hålls
temperaturen inne i skåpet stabil även när
temperaturen utanför varierar. Maten bevaras
fräsch och aromatisk längre och konsistensen
hålls optimal, t.ex. glass blir inte för mjuk eller
för hård.

bigBox

Extra stor frysback. Det invändiga höjdmåttet är
hela 26 cm – du får gott om plats för stora
livsmedel eller exempelvis att stapla
frysförpackningar på varandra.

iceTwister

Vissa av våra frysar har en iceTwister. Den gör
att du enkelt kan tömma ur isbitarna och
förvara en uppsättning iskuber i lådan under,
samtidigt som du fryser in mer is i behållaren.

SuperFrys

Tryck på superFrysknappen när du vet att du ska
frysa in stora mängder mat. Frysen kommer då
att sänka temperaturen till den lägsta möjliga
och infrysningen går snabbare. För bästa
resultat bör funktionen aktiveras några timmar
innan du ska frysa in dina varor. Efter sex
timmar återställs temperaturen automatiskt
tillbaka.

LED -belysning

Många av Siemens kylskåp och frysar har LED-
belysning. Belysningen är placerad framför
hyllorna så att den lyser upp kylskåpets
innehåll. Placeringen gör också att lampan inte
går att täcka med livsmedel.
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Siemens Special edition

Produkten säljs av speciellt utvalda Siemens
återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn
08/734 1200 för närmare information!

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.
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