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iQ300
KG39NVI45
Combinado Tecnologia noFrost -
descongelação automática
Portas fullInox "anti-dedadas"

Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh.
Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

✓ Frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo na
gaveta hyperFresh graças ao controlo de humidade

✓ Gaveta hyperFresh◄0°C► com uma temperatura menor do que
no resto do frigorífico para conservar carne e peixe frescos durante
mais tempo.

✓ Iluminação softStart para visualizar o interior com total claridade
sem encadeamento.

✓ Acesso a todas as gavetas com a porta aberta a 90º: instalação
perfeita mesmo junto à parede.

✓ varioZone: flexibilidade máxima para armazenar os alimentos no
congelador.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação : Instalação livre
Opções do painel da porta : Impossível
Altura (mm) : 2030
Largura (mm) : 600
Profundidade (mm) : 660
Peso líquido (kg) : 78,090
Potência (W) : 100
Corrente (A) : 10
Abertura da porta : Direita reversível
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 240
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 16
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 2
Ventilador interior da secção do frigorífico : Não
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 3
Prateleiras para garrafas : Sim
Código EAN : 4242003724927
Marca : Siemens
Nome do produto / Código comercial : KG39NVI45
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A++: muito eficiente
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :
182,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 279
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 87
Sistema de descongelação : Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 16
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 14
Classe climática : SN-T
Nível de ruído : 36
Tipo de instalação : N/D
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG
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Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE
● Classe de eficiencia energética: A+++ numa escala de classes de

eficiência energética de A+++ até D
● Consumo de energia: 182 kWh/ano
● Capacidade bruta/útil total: 400/366 litros
● Nível de ruído: 36 dB (re 1 pW)

DESIGN
● Porta fullInox "anti-dedadas"
● Puxadores verticais integrados na porta
● Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA
● Tecnologia noFrost - descongelação automática - descongelação

automática
● Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
● Regulação individual para Frigorífico e Congelador
● Opção Super Congelação com ativação manual/automática
● Alarme óptico e acústico de porta aberta
● Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de

congelação

FRIGORÍFICO
● Capacidade útil do frigorifico: 279 litros
● Sistema multiAirflow
●

●

● 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais 4
prateleiras extensíveis

● Suporte para garrafas cromado
● 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO
● Capacidade útil da zona VitaFresh: 24 litros
● Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas

e legumes
● 1 gaveta hydrofresh com dividerbox

CONGELADOR
● Capacidade útil do congelador: 87 litros
● Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para

espaço extra
● Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
● Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
● 3 gavetas transparentes
● Calendário de congelação

MEDIDAS
● Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA
● Sentido de abertura da porta à direita, reversível
● Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
● Classe climática: SN-T
● Potência de ligação 100 W
● Tensão nominal: 220 - 240 V
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Desenhos à escala


