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N 50
KG7362I30
КОМБИНАЦИЯ ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР NOFROST
ВРАТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ПОКРИТИЕ
ПРОТИВ ОТПЕЧАТЪЦИ

Комбинация от свободностоящ хладилник с фризер, с
врата от неръждаема стомана с покритие AntiFingerprint,
за запазване на храната по-свежа за по-дълго време, а с
помощта на NoFrost се постигат най-добрите условия за
замразяване.

√ FreshSafe 1 #0°C#: запазва плодовете и зеленчуците хрупкави;
рибата, месото и сиренето са свежи за по-дълго време.

√ NoFrost: няма нужда от размразяване. Циркулацията на сух
въздух предотвратява натрупването на лед.

√ VarioShelf: стъкления рафт може да се раздели и едната
половина да се прибере под другата за по-гъвкаво
подреждане на продуктите

√ LED осветление: приятна ярка светлина в целия хладилник с
дълготрайни светодиоди.

√ Неръждаема стомана с покритие против отпечатъци: следите
от пръсти остават в миналото.

Features

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ : Свободностоящ
опции за панела на вратата : Не е възможно
височина (mm) : 1860
широчина на продукта (mm) : 600
дълбочина на уреда (mm) : 660
Нето тегло (kg) : 74,0
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 100
Енергия (A) : 10
панта на вратата : Обръщаем надясно
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 50
сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 240
съхраняване при нарушение на захранването (ч) : 16
брой компресори : 1
брой самостоятелни кръга на охлаждане : 2
вътрешен вентилатор : не
реверсивна панта та вратата : да
брой регулируеми рафтове в хладилното отделение : 2
рафтове за бутилки : да
EAN код : 4242004198314
марка : Neff
име на продукта/ търговски код : KG7362I30
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) : A++
Консумация на енергия годишно (kWh/annum) - нов (2010/30/
EC) : 260
обем на хладилника, нето (l) - нов (2010/30/EC) : 237
обем на фризера, нето (2010/30/EC) : 87
Frost free система : Пълен
време за повишаване на температурата (ч) : 16
капацитет на замразяване (kg/24h) - нов (2010/30/EC) : 14
климатичен клас : SN-T
Ниво на шум (dB) : 39
Типология на инсталиране : не е приложимо
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N 50
KG7362I30
КОМБИНАЦИЯ ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР NOFROST
ВРАТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С
ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ОТПЕЧАТЪЦИ

Features

Мощност и потребление

● Енергиен клас: A++ (в скала за енергийна ефективност от A++
+ до D)

● Разход на енергия: 260 kWh/годишно

● Общ полезен обем: 324 л

● Емисия на шум: 39 dB(A) re 1 pW

Дизайн

● Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатъци,
страни хром-металик

● Вградена вертикална дръжка с metal-look апликация

● LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

● NoFrost - никога повече размразяване

● Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED
индикатори

● Отделно регулиране на температурата в хладилника и
фризера

● Супер охлаждане с автоматично изключване

● Супер замразяване с автоматично изключване

● Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата

● Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване на
температурата във фризера

Хладилна част

● Полезен обем хладилна част: 237 л

● Multi Airflow система

● Индикатор температура (вътре), AirFreshFilter

● 4 рафта от закалено стъкло (2 регулируеми по височина), от
които 3 EasyAccess Shelf, изтеглящи се

● Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана

● 1 бр. голяма поставка на вратата, 2 бр. малка поставка на
вратата

Система за свежест

● Chiller отделение

Фризерна част

● Полезен обем **** фризер: 87 л

● Капацитет на замразяване: 14 kg/24 ч

● Съхранение при спиране на тока: 16 ч

● 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

● Размери на уреда ( В x Ш x Д): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Техническа информация

● Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено

● Регулируеми предни крака, ролки отзад

● Климатичен клас: SN-T

● Мощност: Мощност: 100 W

● Номинално напрежение: 220 - 240 V

Локални опции

● Брутен обем общо: 357 л

● Брутен обем хладилник: 247 л

● Брутен обем фризер: 110 л (-18°C и по-ниска)

● Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход
зависи от използването/мястото на уреда

● За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва
да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях
се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 cм. Уредът е
напълно функциониращ без използавене на дистанционерите,
но има незначително по-висок разход на енергия.
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N 50
KG7362I30
NO FROST, FREE-STANDING-REFRIGERATOR 2-DOOR,
BOTTOM FREEZER
DOORS INOX-EASYCLEAN

The freestanding fridge freezer combination with its
AntiFingerprint stainless-steel door keeps foods fresh longer and,
thanks to NoFrost, provides the best conditions for freezing.

√ FreshSafe 1 #0°C#: keeps fruits and vegetables crisp; keeps fish,
meat and cheese fresh for longer.

√ NoFrost: No more manual thawing. The air circulates to stay dry
so there's no ice buildup.

√ VarioShelf: The glass shelf can be divided and one half pushed
beneath the other, for flexible interior configurations.

√ LED Lighting: Pleasantly bright light in the entire fridge with long-
life LEDs.

√ Stainless steel anti fingerprint: Fingerprints on stainless steel
surfaces are a thing of the past.

Features

Техническа информация

Built-in / Free-standing : Freestanding
Door panel options : Not possible
Height (mm) : 1860
Width (mm) : 600
Depth of the product : 660
Net weight (kg) : 74.0
Connection Rating (W) : 100
Current (A) : 10
Door hinge : Right reversible
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50
Approval certificates : CE, VDE
Length electrical supply cord (cm) : 240
Storage Period in Event of Power Failure (h) : 16
Number of compressors : 1
Number of independent cooling systems : 2
Interior ventilator : No
Reversible Door Hinge : Yes
Number of Adjustable Shelves in fridge compartment : 2
Shelves for Bottles : Yes
EAN code : 4242004198314
Brand : Neff
Product name / Commercial code : KG7362I30
Energy efficiency : A++
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) :
260
Refrigerator Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) : 237
Freezer Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) : 87
Frost free system : Fridge and freezer
Temperature rise time (h) : 16
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 14
Climate class : SN-T
Noise level (dB) : 39
Installation typology : N/A

Включени аксесоари

1 x egg tray
1 x ice cube tray with lid
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N 50
KG7362I30
NO FROST, FREE-STANDING-REFRIGERATOR 2-
DOOR, BOTTOM FREEZER
DOORS INOX-EASYCLEAN

Features

Performance and consumption

● Energy Efficiency Class: A++ at a range of energy efficiency classes
from A+++ to D

● Energy consumption: 260 kWh/yr

● Net capacity: 324 l

● Noise level: 39 dB(A) re 1 pW

Design and Styling

● Doors Inox-EasyClean, side panels inox colored

● integrated vertical handle with metal-look applications

● LED with Soft Start in fridge section

Comfort and Safety

● No Frost - never again defrosting!

● Twin LED electronic control

● Two Cooling Systems

● Super cool function

● Superfreezing function

● Optical and accoustic door open warning system

● Optical and acoustic warning system for malfunction of freezer
compartment

Fridge Section

● Net fridge capacity: 237 l

● Multi-Airflow-System

● Temperatur indikator (inside), AirFreshFilter with AntiBacteria

● 4 safety glass shelves (2 height adjustable), of which 2 x
EasyAccess Shelf, extendable

● Bottle grid

● 1 door shelf large, 2 door shelf small

Freshness System

● 1 FreshSafe 1 #0°C# drawer

Freezer Section

● Net capacity **** freezer: 87 l

● Freezing capacity: 14 kg/24 h

● Storage time in power failure: 16 h

● 3 transparent freezer drawers

Dimensions

● Dimensions ( H x W x D): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technical Information

● Door right hinged, reversible

● Height adjustable front feet, rolls in the back

● Climate Class: SN-T

● Connected load: 100 W

● Nominal voltage: 220 - 240 V

Accessories

● 1 x egg tray
1 x ice cube tray with lid

Country Specific Options

● Gross capacity 357 l

● Gross capacity cooling 247 l

● Gross capacity**** freezer: 110 l (-18°C and below)

● Based on the results of the standard 24-hour test. Actual
consumption depends on usage/position of the appliance.

● To achieve the declared energy consumption, the attached
distanceholders have to be used. As a result, the appliance depth
increases by about 3.5 cm. The appliance used without the
distance holder is fully functional, but has a slightly higher energy
consumption.

Environment and Safety

Installation

General Information
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