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iQ700, Combinado de instalação livre,
193 x 70 cm, Preto
KG56FSBDA

O combinado Siemens de grande capacidade, tecnologia noFrost
e hyperFresh, para uma utilização e ﬂexibilidade ilimitada.
✓ hyperFresh Premium 0°C – Conservação otimizada para todos os
frescos.
✓ noFrost – Descongelar o congelador é coisa do passado.
✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
✓ Home Connect – Controle o seu frigoríﬁco smart, a partir de
qualquer lugar.
✓ Home Connect: controlo do frigoríﬁco através da app (mediante
acessório).

Equipamento interior
Technical data

Acessórios opcionais
KS10ZHC00 Acessório para ligação Wi-Fi (Frio)

Classe de eﬁciência energética: D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):
230 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 108 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 375 l
Emissão de ruído aéreo: 42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: D
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado.: 700 mm
Profundidade: 800 mm
Peso líquido: 105,581 kg
Classiﬁcação da ligação: 100 W
Corrente: 10 A
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Certiﬁcados de aprovação: CE, KEMA, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h): 22 h
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 3
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
Tipo de instalação: N/D
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Equipamento interior
CONSUMO / CAPACIDADE
● Classe de eﬁciência energética: D
● Consumo anual de energia (kWh/ano): 230 kWh/ano
● Volume líquido total : 483 litros
● Volume líquido do frigoriﬁco: 375 litros
● Volume líquido do congelador: 108 litros
● Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB
DESIGN
● Puxadores verticais integrados na porta
● Iluminação interior LED com Soft Start
CONFORTO E SEGURANÇA
● Home Connect: monitorização e controlo remoto
● Tecnologia noFrost - descongelação automática
● Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de
congelação e refrigeração
● Visor LCD
● Modo Férias
● Modo Económico
● Bloqueio de segurança para crianças
●
●
●
●

Função "super refrigeraçăo"
Opção Super Congelação com ativação manual/automática
Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO
● Sistema multiAirﬂow
● 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
● Suporte para garrafas cromado
● 3 prateleiras na porta
CONSERVAÇÃO
● 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade e
temperatura - frutas, legumes, carne e peixe mantêm as vitaminas
e conservam-se frescos 3 vezes mais tempo.
● 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo da temperatura - carne e
peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo
●

CONGELADOR
● 2 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box
● varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para
mais espaço no congelador
MEDIDAS
● Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm
INFORMAÇÃO TÉCNICA
● Capacidade de congelação (kg/24 h): 10.5 kg
● Classe Climática: SN-T
● Tempo de aumento da temperatura: 22 horas
● Sentido de abertura da porta à direita, reversível
● Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
● Potência de ligação 100 W
● Voltagem: 220 - 240 V
ACESSÓRIOS
● Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para
garrafas na porta

ACESSÓRIOS ESPECIAIS
● KS10ZHC00
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Desenhos à escala

