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Koelkast vrijstaand: Liebherr KBPgb 4354-20

Blu Performance vrijstaande koelkast met inwendig vriesvak,
een normaal +5°C koeldeel en twee 0°C laden voor extra lang
bewaren van vlees, zuivelproducten, groente en fruit. Vlakke
deur met zwartglas front en verzonken hevelgreep in de
zijkant.
Premium uitvoering met o.a. zelfsluitende deur, digitale
temperatuurmeter, 2 LED lichtzuilen en achterwandverlichting,
PowerCooling met FreshAir filter, flessenplateau en
deuralarm.
BluPerformance modellen zijn volgens een volledig nieuw
koelconcept ontworpen en bieden meer netto inhoud in het
koel- en vriesdeel dankzij het wegwerken van de condensor
(het ?zwarte rooster? achterop uw huidige koelkast) in de plint
. Bijkomend voordeel is een 10 tot 20% besparing op het
energieverbruik van de BluPerformance series koelkasten,
combikasten en NoFrost vrieskasten.
Wilt u een extra snelle afkoeling van veel verse
levensmiddelen of wilt u zo snel mogelijk veel flessen frisdrank
afkoelen, dan biedt de SuperCool fuctie uitkomst. Het koeldeel
is tijdelijk extra koud, de resttijd na activering is zichtbaar en
het apparaat schakelt na afloop automatisch terug naar de
door u ingestelde normale koeltemperatuur.
Smart Device Ready: Alle Liebherr apparaten met
SmartDevice kunnen achteraf eenvoudig met de optionele
SmartDeviceBox worden uitgerust en via een MyLiebherr
account worden geregistreerd. De koel- of vrieskast kan
hiermee met het WIFI-thuisnetwerk worden verbonden. Vanaf
dat moment kunt u via uw smartphone of tablet bijvoorbeeld
de SuperFrost functie activeren wanneer u wilt profiteren van
een goede aanbieding en groot inslaat of wordt u
gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open
heeft laten staan. Ook wordt het mogelijk bepaalde storingen
op afstand te verhelpen.
De LED lichtzuilen bieden de best mogelijke verlichting. In de
lichtzuilen links en rechts zijn tientallen LED?s aangebracht
die voor een gelijkmatige verlichting van de koelruimte zorgen.
De LED zuilen bieden veel flexibiliteit bij het plaatsen van de
GlassLine draagplateaus die om de 4 cm kunnen worden
ingeschoven.

€ 1899,-

Modellen uit de GlassEdition kenmerken zich door een
volledig glazen voorzijde in koel wit of elegant zwart en een
geïntegreerde deurgreep met openingsmechanisme. Het glas
is krasbestendig en eenvoudig te reinigen.
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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De SoftSystem deursluiting biedt unieke voordelen. Het
SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten. Zelfs met volle
handen is een klein zetje voldoende om de deur of het deksel
zachtjes te laten sluiten.

Eigenschappen:
Des te verser de levensmiddelen, des te waardevoller zijn
deze voor een gezonde voeding. Een goede reden om te
kiezen voor BioFresh. Bij een temperatuur van net boven 0 °C
en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit,
vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak
tot wel driemaal langer dan in het normale koeldeel.
Van het voedsel dat we weggooien bestaat ruim 40% uit
vlees, vis, kaas, zuivel, groente en fruit. Wanneer deze
levensmiddelen langer houdbaar blijven, hoeft er minder te
worden weggegooid en kunt u ieder jaar naar schatting zo'n ?
150 besparen.

Alarm bij geopende deur

ja

Bediening op afstand

2

Bewaartijd bij stroomuitval

12 uur

Breedte

60 cm

Diepte

68.5 cm

Energieklasse

A+++

Extern display

nee

Geluidsniveau

37 dB(A)

Hoogte

185 cm

Ijsblokjesmaker

nee

Invriescapaciteit

2 kg/24u

Kleur

Zwart

Klimaatklasse

N (16-32°C)

Klimaatklasse

SN (10-32°C)

Klimaatklasse

ST (16-38°C)

Klimaatklasse

T (16-43°C)

Netto inhoud diepvriezer

24 Liter

Netto inhoud koelkast

314 Liter

No Frost

nee

Omkeerbare deur

ja

Super invriezen

nee

Super koelen

ja

Totale netto inhoud

338 Liter

Vriesgedeelte

ja

Waterdispenser

nee

Aansluiting op waterleiding

nee

Vershoudzone of -lade

ja

Jaarlijks elektrisch verbruik

128 kWh

Type koelkast

Eéndeurskoelkast met
vriesvak

Voorzien van waterfilter

nee

Aantal diepvriesvakken

1

Ingebouwde LED verlichting

ja

Wijngedeelte

nee

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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