
Siemens
KG29WE60
Combinado Solo

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003385265

programa de vendas:

KG29WE60
Combinado
Alumínio

INFORMAÇÃO GERAL
• Controlo electrónico da temperatura, mediante LCD display com indicação de

consumo de energia, bottleTimer, modo económico, modo férias e segurança
para crianças

• Alarme sonoro e visual de avaria

• Regulação independente da temperatura para todas as zonas

• Sentido de abertura da porta à direita, reversível

• Pés frontais ajustáveis em altura

FRIGORÍFICO
• Descongelação automática

• Função "super refrigeraçăo"

• 3 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura

• 2 Gavetas para legumes

• Iluminação interior

GARRAFEIRA
• Zona de garrafeira: 60 l (+5°C a +12°C)

• Porta em vidro duplamente isolado com protecção filtro UV
Aro e puxador em aluminio

• 2 railes telescópicos com suportes transparentes para 14 garrafas de 0,75 Lts

• LED's interiores

CONGELADOR
• Allfrost

• Função "super congelaçăo" com desligar automático

• 4 gavetas transparentes

• 1 Cuvete

INFORMAÇÃO TÉCNICA
• Classe de eficiência energética: A; Consumo de denergia anual: 277 kWh/ano

• Capacidade bruta/útil total: 292/264 litros

• Capacidade útil do frigorífico: 125 l

• Capacidade útil da garrafeira: 60 l

• Capacidade útil do congelador: 79 l

• Capacidade de congelação: 20 kg em 24 h

• Cap. autonomia em caso de anomalia: 11 horas

• SN-ST

• Medidas (AxLxP): 190 x 64 x 65.3 cm

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipo de construção : Solo
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes :
3
Largura do produto sem pegas
desembalado em mm. : 640
Altura (mm) : 1900
Profundidade (mm) : 653
Peso líquido (kg) : 89,0
De que lado está montada a porta? : À
direita, Permutável
Número de prateleiras ajustáveis no
compartimento de refrigeração : 2
Prateleiras para garrafas : Sim
Ventilador interior da secção do
frigorífico : Não
Sentido de abertura da porta
reversível : Sim
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 240,00
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 37
Multi-Flow Air Tower : Não
Super refrigeração : Sim
Super congelação : Sim
Gallon Storage : Sim
Number of Gallon storage : 2
Motorized Shelf : Não
Material das prateleiras : Vidro
Alarme de porta de congelador aberta :
Sim
Dispensador automático de gelo : Não
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 120
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Autonomia em caso de falha de
energia (h) : 11
Certificados de aprovação : CE, VDE
Cor principal do produto : alumínio
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 37
Energy Star Qualified : Não
Certificados de aprovação : CE, VDE
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Dimensions of the packed product (in) :
77.95 x 27.55 x 28.34
Net weight (lbs) : 196
Gross weight (lbs) : 214
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