
BOSCH kombinirani NoFrost hladilnik KGN33NLEB 
 

Cena na 24 obrokov: 22,88 EUR/mes (549,00 EUR)     Šifra: 2738  

 

MultiBox: prozoren predal z valovitim 

dnom - idealen za shranjevanje sadja in 

zelenjave. 

Popolno prileganje: aparat lahko 

postavite tik ob steno ali pohištvo – 

možna prilagodljiva namestitev. 

LED osvetlitev: enakomerno in brez 

bleščanja osvetli hladilnik celotno 

življenjsko dobo aparata. 

NoFrost: s popolno zaščito pred 

nastankom ledu je odtaljevanje 

preteklost, prihrani vam čas in napor. 

HolidayMode: poskrbi za zaščito 

zamrznjenih živil in prepreči potratno 

porabo energije v hladilniku.  

Poraba  

- Energijski razred: A++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D) 

- Poraba energije: 228 kWh letno 

- Skupna uporabna prostornina: 279 l 

- Glasnost: 42 dB(A) re 1 pW 

 

Udobje in varnost 

- NoFrost 

- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom 

- Super zamrzovanje z zamrzovalno avtomatiko 

 

Hladilni del 

- Hladilni del: 192 l 

- Multi Airflow-System 



- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 3 , od tega nastavljive po višini 2 

- Št. odlagalnih površin na vratih: 3 

Zamrzovalni del 

- Zamrzovalni prostor: 87 l 

- Zmogljivost zamrzovanja: 11 kg v 24 h 

- Shranjevanje ob motnjah: 19 h 

 - Št. zamrzovalnih predalov: 3, od tega 1 EasyAccess zamrzovalni predal 

 

Tehnične informacije 

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 176 x 60 x 66 cm 

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo 

- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca 

- Klimatski razred SN-T 

- Priključna moč: 100 W 

- Napetost: 220 - 240 V 

- Bruto uporabna prostornina: 306 l 

- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina 

uporabe aparata in kje se aparat nahaja 

 - Za dosego deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično 

se poveča globina aparata za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma 

funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije. 


