
Beschikbare varianten
RF463306
Volledig geïntegreerd, met ijs- en
waterdispenser
Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61
cm.

Toebehoren
1 x Verbindingsset.

Toebehoren installatie
RA422610
Roestvrijstalen deurpaneel met
handgreep
RA423140
Afdeklijsten voor zijkant, lang
RA425110
Deurgreep lang, roestvrijstaal
RA428810
RVS deurpaneel, greeploos
RA460013
Additioneel verwarmingselement 230V.
Nodig als apparaten greep naast
scharnier of scharnier naast scharnier
worden geinstalleerd. Niet nodig als
tussenruimte meer dan 160 mm is.
RA460020
Verbindingselement ten behoeve van
deurpanelen voor single deur
RA464617
Roestvrijstalen ventilatierooster

RF463306
Vario vriezer 400 Serie
Volledig geïntegreerd, met ijs- en
waterdispenser
Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61
cm.
Rechtsdraaiende deur

Roestvrijstalen binnenruimte met
antraciet aluminium elementen
Glinstervrije LED spots met warm wit
licht
Opening assist opties voor de deur:
1. Push-to-open functie voor greeploze
meubelfronten 2. Pull-to-open functie
voor het eenvoudiger openen van de
deur met greep
De laden in de RC en de RF modellen
zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd.
Bij een side-by-side installatie kunnen
de glasplateaus en deurvakken
uitgelijnd worden.
Materiaal en vormgeving van interieur
als voor RC model- Glazen legplanken
Binnendeur van roestvrijstaal, volledige
lengte
Bijna onzichtbaar railsysteem voor
legplanken voor flexibele positionering
Verlichte dispenser voor ijs, crushed ijs
en gekoeld drinkwater
Geïntegreerde ijsbereider, met vaste
wateraansluiting.
Nabijheidssensor voor de ijs-en
waterdispenser
TFT touch display.
Netto volume 304 liter

Bediening:
Bediening via TFT touch display
Intuïtief display
Bediening van de ijs-en waterdispenser
door middel van TouchControl
bediening

Algemene informatie
Dynamische koude luchtverdeling.
Automatische ontdooiing.
Soft close deursysteem
Rest mode, Star-K gecertificeerd
Wanneer de rest mode actief is kunnen
de deur en vrieslade alleen met een
greep worden geopend.
Deuropening- en storingsalarm.

Geselecteerde digitale diensten (Home
Connect)
Op afstand bedienen en monitoren van
het apparaat
Remote diagnostics
Geïntegreerde WiFi module voor digital
services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home
Connect functie is afhankelijk van
de beschikbaarheid in uw land. De
Home Connect diensten zijn niet in elk
land beschikbaar. Verdere informatie
hierover vindt u op www.home-
connect.com

Vriesruimte
No-frost technologie met snelvriezen bij
-30 °C.
Temperatuur regelbaar van -14 tot
-24°C.
4 Sterren vriesvak.
Vries capaciteit 18 kg /24 h.
Bewaartijd na een storing 8 h.
3 veiligheidsglasplateaus, wit glas,
waarvan 2 individueel in hoogte
verstelbaar.
1 geïntegreerde legplank van glas.
2 volledig uittrekbare laden met
transparant front.
LED-spots met warm wit, niet-
verblindend licht (3500 K).

IJs- en drinkwaterdispenser
Warm witte LED verlichting.

Kenmerken
Energieklasse
F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in
kilowattuur per jaar (kWh/a)
337
Totale volume van de
vriescompartimenten
304
Akoestische geluidsemissies
42
Akoestische geluidsemissieklasse
D
Temperatuur in display vriezer
Verlichting
Ja
Productcategorie
Vrieskast
Uitvoering
Inbouw
Meubeldeur opties
Niet mogelijk
No-frost systeem
Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat
2125
Breedte apparaat
603
Diepte apparaat
608
Inbouwafmetingen (hxbxd)
2134.0 x 610 x 610
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
2270 x 750 x 690
Nettogewicht
156,0
Brutogewicht
171,5
Aansluitwaarde
300
Minimale smeltveiligheid
10
Frequentie
50-60
Lengte elektriciteitssnoer
300,0
Deurscharnier
Rechts
Kleur en materiaal ombouw
Ontdooiingsproces
Alarmsignaal bij storing
Deur afsluitbaar
Nee
Aantal vriesladen/manden
2
Aantal vriesvakken met klep
0
EAN-code
4242006290948
Merk
Gaggenau
Productnaam
RF463306
Productcategorie
Vrieskast
Meegeleverde toebehoren
1 x Verbindingsset

Verbruiks- en aansluitwaarde
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Automatische activatie van het licht en
de bedieningsknoppen van het ijs-en
waterdispenser door middel van een
nabijheidssensor.
Geïntegreerd, met vaste
wateraansluiting.
Filter (gruis) voor watertoevoer,
geïntegreerd in het ventilatierooster.
verzadigingsindicator weergeven in het
TFT touch display.
Uitschakelbaar.
Capaciteit ca. 1.4 kg/24 uur.
IJsblokjes of crushed ijs
Verwijderbare ijsemmer voor een
voorraad van ongeveer 3.2 kg.
Gekoeld water voorraad ca. 1.5 liter

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse F op de
schaal van energie-efficiëntieklassen
van A tot G.
Energie verbruik 337 kWh/jaar.
Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:
Vlakscharnier.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90°
vergrendeld worden. Bij 90° installatie
zijn de laden beperkt toegankelijk.
met een hoek van 90°, hebben de
laden een beperkte toegang.
Maimaal deurpaneel gewicht 67 kg
Afsluitklep voor wateraansluiting moet
naast het apparaat worden geplaatst
en altijd toegankelijk zijn.
Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa
(8 bar), verbind een overdrukventiel
tussen de aansluiting en de set
slangen.

Technische data:
Aansluitwaarde 0.30 kW.
Aansluitkabel 3.0 m met stekker.
Watertoevoer.
Toevoerslang 2.0 m met 3/4 "
aansluiting.
Waterdrukbereik 2 tot 8 bar.
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