
Serie | 6, Integrerbart køleskab, 177.5
x 56 cm, fladhængsel
KIR81AFE0

Medfølgende tilbehør
2 x Æggebakke

Køleskab med TouchControl til nem og
nøjagtig indstilling af temperaturen, og
VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring
af frugt og grønt.
● LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
● EasyAccess-hylde: glashylde, der kan trækkes ud, og som giver

dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.
● VarioShelf-hylde skaber ekstra plads til flasker og skåle med

hylde der kan justeres bagtil.
● SuperCooling: køler nye madvarer hurtigere ned for at

beskytte madvarer, som allerede var i køleskabet.
● VitaFresh: frugt og grøntsager holder forbliver friske i længere

tid i den klimastyret skuffe.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/
a): 115 kWh/årlig 
Samlet volumen for frostrum: 0 l 
Samlet volumen for kølerum: 319 l 
Luftbåren, akustisk støjemission: 37 dB(A) re 1 pW 
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm 
Bredde på produktet: 558 mm 
Dybde på produkt: 545 mm 
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm 
Nettovægt: 61,5 kg 
Tilslutningseffekt: 90 W 
Strømstyrke: 10 A 
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Godkendelse af certifikater: CE, Morocco, VDE
Længde på elledning: 230 cm 
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242005238347
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KIR81AFE0
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Installation: Fuldintegreret
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Serie | 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56
cm, fladhængsel
KIR81AFE0

Køleskab med TouchControl til nem og
nøjagtig indstilling af temperaturen, og
VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring
af frugt og grønt.

Forbrug

- Energiklasse: E

- Nettovolume (køleskab): 319 l

- Energiforbrug 115 kWh/årlig

- Lydniveau: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl

- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn
temperatur

- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant
hurtigere afrimning.

- SuperCooling med automatisk tilbagestilling

- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x EasyAccess
hylder, halvt udtrækkelige, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan
skubbes bagud, afsætningsflade

- 6 dørhylder, deraf smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med
fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig
op til dobbelt så lang tid.
1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med
bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med
fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig
op til dobbelt så lang tid.
1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med
bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
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