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Diepvriezer vrijstaand: Liebherr GNP 4655-20

Dit is een 70 cm brede diepvrieskast met 312 liter netto
inhoud. Dankzij het NoFrost systeem hoeft u nooit meer te
ontdooien, géén ijsvorming op de verpakkingen of in de laden.
Met invriesautomaat, LED verlichting, statusindicator en
variabele ruimte voor hoge verpakkingen.
Eventueel op afstand te bedienen
Alle Liebherr apparaten met SmartDevice kunnen achteraf
eenvoudig met de optionele SmartDeviceBox (beschikbaar
eind 2017) 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.
Voorbereid om straks minder te betalen
In de nabije toekomst is het mogelijk om via een intelligente
elektriciteitsmeter de energiekosten verder te verminderen.
Energieleveranciers kunnen dan op basis van vraag en
aanbod de kWh prijs variëren. SmartGrid zorgt er voor dat de
diepvrieskast bij een lage energieprijs extra koudereserves
opbouwt.
Optimaal zicht. Ook in het donker.
De LED vriezerverlichting geeft een optimaal zicht op de
uitgetrokken diepvrieslade.
Nooit meer ontdooien
NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele
diepvriestechniek. De levensmiddelen worden met een
gekoelde luchtstroom ingevroren waarbij de warmte en de
luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd.

€ 1349,-

Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart
Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus
kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat
VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte
zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.
Snel invriezen in iedere lade
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Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In
iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk
worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met
transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar.
Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in
de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade
veilig kan worden uitgenomen.
Supersnel invriezen
De tijdgestuurde SuperFrost automaat zorgt voor een
temperatuurdaling naar -32°C zodat producten snel en met
behoud van vitaminen worden ingevroren. Na een vast aantal
uren schakelt de SuperFrost automatisch uit en wordt de
ingestelde temperatuur weer aangehouden.

Eigenschappen:
Alarm bij geopende deur

ja

Bediening op afstand

2

Bewaartijd bij stroomuitval

20 h

Breedte

70 cm

Diepte

75 cm

Energieklasse

A+++

Geluidsniveau

38 dB(A)

Hoogte

175 cm

Ijsblokjesmaker

nee

Invriescapaciteit

24 kg/24u

Kleur

Wit

Klimaatklasse

N (16-32°C)

Klimaatklasse

SN (10-32°C)

Klimaatklasse

ST (16-38°C)

Klimaatklasse

T (16-43°C)

Netto inhoud diepvriezer

312 Liter

No Frost

ja

Omkeerbare deur

ja

Super invriezen

ja

Aansluiting op waterleiding

nee

Jaarlijks elektrisch verbruik

148 kWh

Met slot

nee

Type diepvriezer

Kast

Aantal diepvriesladen

7
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