
Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm
3GIF737F

3GIF737F

• Classe de eficiencia energética: A++ numa escala de classes
de eficiência energética de A+++ até D

• Frio No-Frost multidistribuído - descongelação automática
• Dimensões de encastre (AxLxP): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0

cm
• Display digital
• Sistema de porta fixa
• Aplicações em metal no interior
• Opção Super Congelação com ativação manual/automática
• Alarme acústico, Alarme óptico
• 5 gavetas e 2 compartimentos com abertura basculante
• 2 gavetas de abertura basculante
• 5 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas BigBox
• Prateleiras de vidro de segurança
• Alarme acústico de porta do congelador aberta
• Porta com abertura para a esquerda, Porta reversível
• Interior da porta variável
• Possibiliade de combinação side by side do frigorífico

3FIE737S e congelador 3GIF737F

Acessórios incluidos

4242006287641



Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm
3GIF737F

Características
Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Digital
Luz: Não
Categoria do produto: Congelador vertical
Tipo de construção: Encastrar
Opções do painel da porta: Impossível
Sistema de descongelação: Completo
Altura do produto: 1772
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 558
Profundidade (mm): 545
Dimensões do produto embalado: 1840 x 640 x 620
Peso líquido (kg): 64,706
Peso bruto (kg): 69,9
Classificação da ligação (W): 120
Corrente (A): 10
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 230
De que lado está montada a porta?: Esquerda reversível
Autonomia em caso de falha de energia (h): 22
Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como
auditivo
Porta bloqueável: Não
Número de gavetas/cestos: 5
Número de válvulas de congelação: 2
Código EAN: 4242006287641

Características de consumo e ligação
Marca: Balay
Nome do produto / Código comercial: 3GIF737F
Categoria do produto: Congelador vertical
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC): 243,00
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC): 211
Sistema de descongelação: Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h): 22
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC): 20
Classe climática: SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 36
Tipo de instalação: Totalmente integrado
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