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Afbeelding Typenummer Korte omschrijving Adviesprijs / EAN
code

Serie | 4
Vrijstaande koel-
vriescombinatie,
186 x 60 cm, Wit
KGE36EW4P

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh
bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde
verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

• VitaFresh: verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een
luchtvochtigheidsregeling.

• De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde
helder en gelijkmatig, zonder te verblinden.

• LowFrost: dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel
ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

• VarioZone: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen
plateaus in het vriesgedeelte.

• Automatisch supervriezen: optimaal vriesresultaat. Dankzij het
herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de
vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren
items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.

Prijs normaal

€ 649,-

Vogelwijk actieprijs

€ 599,-

'!2E20AF-baabje!
Serie | 4
Vrijstaande koel-
vriescombinatie,
203 x 60 cm, RVS
anti-fingerprint
KGN39VI45

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem.
Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

• VitaFresh: verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een
luchtvochtigheidsregeling.

• Energieklasse A+++: koelt uiterst zuinig.

• Groot verchroomd flessenrek: perfecte opbergplaats voor uw
flessen.

• LED verlichting: Hierdoor is het koelgedeelte vanaf de bovenkant
verlicht en heeft u goed zicht op uw levensmiddelen.

• PerfectFit: Plaatsing strak tegen zijwanden mogelijk.

Prijs normaal

€ 949,-

Vogelwijk actieprijs

€ 899,-

'!2E20AC-igfbea!
Serie | 8
Vrijstaande koel-
vriescombinatie,
203 x 60 cm, RVS
anti-fingerprint
KGF39EI46

De NoFrost koel-/vriescombinate met VitaFresh pro: houdt uw
levensmiddelen langer vers en vitaminerijk.

• VitaFresh pro 0°C: houdt fruit, groente, vis en vlees 3 keer langer
vers, dankzij een exacte temperatuur van 0°C en een optimale
luchtvochtigheidsgraad.

• Energieklasse A+++: koelt uiterst zuinig.

• Premium LCD TouchControl in de deur: De 3 temperatuurzones
kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

• Premium LED verlichting met SoftStart. Zowel vanaf de
bovenkant als de zijkanten. Hierdoor is het koelgedeelte optimaal
verlicht en heeft u zeer goed zicht op uw levensmiddelen.

• HomeConnect Ready: met een optionele accessoire kan deze
koel-/vries combinatie worden gekoppeld aan Home Connect en
met een app worden bestuurd.

• PerfectFit: Plaatsing strak tegen zijwanden mogelijk.

Prijs normaal

€ 1299,-

Vogelwijk actieprijs

€ 1099,-

'!2E20AC-iibeif!
Bovendien geen basis-installatiekosten t.w.v. € 24,95 (muv meerwerk)


