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In 1879 had Thomas Edison een revolutionair idee: hij vond de gloeilamp uit , die het zicht 
van de wereld voor altijd zou veranderen. Hoewel zijn klein bedrijfje is uitgegroeid tot één 
van de grootste internationale ondernemingen, wordt het programma van General Electric 
(GE) producten nog steeds gekenmerkt door de beste kwaliteit en de meest  
vooruitstrevende technologie. Ook op het gebied van koeling heeft GE telkens opnieuw, 
in de geest van Edison, geschiedenis geschreven … Sinds GE in 1910 haar eerste koelkast 
ontwikkelde, is GE er jaar na jaar in geslaagd om verbeelding om te zetten naar  
uitzonderlijke producten.  
Bijna 100 jaar geldt GE als dé trendsetter op het gebied van technologische innovaties, 
concept- en kwaliteitsverbeteringen. Dit steeds met het oog op het bewaren van uw voe-
ding in optimale condities en met het grootste gebruiksgemak.

GE Refrigeration  
As cool as it gets

General Electric (GE) 
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Belangrijke kenmerken

De No Frost geventileerde koeling garandeert homogene temperaturen voor een betere bewaring 
van uw voedsel en een efficiënter invriezen. De FrostGuard technologie beheert bovendien de  
automatische ontdooing op een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen (oa obv vriezer-
deur openingen, compressor draaitijden, ...) ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig is, door 
rekening te houden met uw gebruik van de vriezer. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de  
diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor 
de ontdooing extra te koelen (pre-chill) en de hele ontdooicyclus heel kort te houden, waardoor de 
kans op vriesbrand aanzienlijk vermindert . Zo kunnen dankzij deze technologie de voedingswaren 
langer en beter bewaard blijven en moet er niet meer manueel ontdooit worden.

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën een uniforme 
en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast . Dit gebeurt door 
middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en  
ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de  
kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van uw voedsel. De elektronische bediening laat een 
onafhankelijke controle toe van de koelkast- en de vriezertemperaturen, waardoor de  
temperatuursverschillen minder bruusk zijn en uw voedingswaren langer en verser zullen bewaren. 
Wanneer u de deur van uw koelkast of vriezer sluit , zal deze slechts enkele minuten nodig hebben 
om zijn initiële temperaturen terug te vinden (3°C en –18°C). Dankzij de snelheid van het invriezen, 
die bijzonder performant is, zal uw voedsel tot de kern invriezen: een kip van 1.5kg zal in de  
massa ingevroren worden in minder dan 2 uur en zal niet van smaak of textuur veranderen na het 
ontdooien.

Dankzij verbeterde eigenschappen, zoals de 
elektronische sensoren en FrostGuard, beheren  
de koelkasten hun energieverbruik steeds  
beter. Zo besparen ze veel energie in vergelijking 
met toestellen van de vorige generaties. Dankzij 
deze technologie, zijn de huidige amerikaanse 
koelkasten van GE bijzonder presterend in hun 
engieklasse, zonder in te boeten aan kwaliteit om 
te koelen, te bewaren of in te vriezen, waarop de 
reputatie van het merk gestoeld is.

No Frost met FrostGuard technologie 

EnergySmart

ClimateKeeper & ClimateGuard technologie  

General Electric biedt werkelijk het meest uitge-
breide aanbod aan Amerikaanse koelkasten, 
dankzij de ruime keuze aan basistoestellen, 
afwerkingen, kleuren en materialen. 
3 typen Amerikaanse koelkasten: 
Side by Side, Bottom Freezer en Top Freezer.
3 gamma’s:  
GE, GE Profile en GE Monogram.
5 breedte maten:
Side by Side koelkasten, 80-85-90 & 122cm,
Top Freezers in 71cm breedte

Uitgebreid assortiment
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Belangrijke kenmerken

De binnenkuipen, zijn gemaakt van speciaal kunststof in de General Electric fabrieken. Ze zijn anti-
geur, bewerkt tegen vergeling en speciaal gecoat om het schoonmaken te vergemakkelijken.
Lexan laden, zijn een toonbeeld van duurzaamheid, uiterst bestand tegen krassen en breken. 
Metalen rekjes en manden, in het vriesgedeelte bestaan uit metalen rasters, wat zorgt voor een  
optimale koude doorstroming.
De draagplateaus, in het koelgedeelte zijn in stevig veiligheidsglas.
Deursluitingen, zijn in soepel, magnetisch rubber om een hermetische afsluiting te garanderen  
doorheen de tijd.  
De compressoren, van professionele kwaliteit werden uitgekozen omwille van hun  
betrouwbaarheid en hoog rendement . 
Het elektrisch circuit , is volledig geïntegreerd en afgesloten, om een optimale veiligheid en  
betrouwbaarheid van uw koelkast te waarborgen.

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen 
van het hermetisch gesloten koelcircuit .  De garantie is 2 jaar op herstellingen 
(onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het 
product . De beschikbaarheid van mechanische onderdelen is tot minstens 10 jaar 
na productiedatum gewaarborgd (GE levert nog onderdelen voor toestellen ouder 
dan 20 jaar!) De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V.

Specifieke compartimenten, met regelbare vochtigheid of regelbare temperatuur kan u elk type 
product optimaal bewaren. Daarnaast zorgt de homogene temperatuur in de rest uw koelkast voor 
een gemakkelijke stockage zonder plaatsbeperking.
De SweetSpot, is een appart vak in het vriesvak van de meeste modellen zorgt voor een optimale 
bewaring van uw roomijs.
Ruime uitschuifbare laden, van dezelfde diepte als de koelkast , bieden veel plaats en zijn makkelijk  
schoon te maken.
IJsverdeler, voorziet U van water, ijs en gemalen ijs tevens is deze extra hoog zodat u gemakkelijk 
een grote karaf kan plaatsen.
NeverClean condensor, met de opgerolde zelfreinigende condensor moet u merkelijk minder vaak 
uw koelkast uit zijn nis rollen om de condensor af te stoffen. Zo behoudt uw koelkast zijn energie-
efficiëntie doorheen de tijd. Om de 2 jaar reinigen volstaat i.p.v. om de 4 maanden.
Wieltjes, de Amerikaanse koelkasten van GE staan op wieltjes waardoor ze zonder moeite  
verplaatst kunnen worden. 
Hoogte regelbare voetjes, hiemee kan de Amerikaanse koelkast perfect opgesteld worden op 
nagenoeg elke vloer, uw General Electric koelkast biedt u tevens een regelsysteem voor de deuren 
waardoor u deze perfect kan uitlijnen.
Minibar, bepaalde modellen beschikken over een bardeur aan de koelkast-zijde. Hiermee bereikt u 
uw gekoelde dranken zonder het koelkast compartiment op te warmen en zonder het verbruik te 
verhogen dankzij de uitgekiende luchtcirculatie van de koelkasten.

Een erkende duurzaamheid

Een groter gebruiksgemak

Garantie

G A
R A N T I E

K

O
E L C I R C U

I T
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FrostGuard No Frost 
technologie
 Deze intelligente automatische 
ontdooiing berekent precies 
wanneer ontdooien nodig is.  Door 
net voor de ontdooicyclus extra te 
koelen (pre-chill), vermijdt men dat 
de etenswaren gedeeltelijk zouden 
ontdooien en vermindert men 
vriesbrand.

4

Hoge LightTouch 
verdeler met LED
Geschikt voor hoog glaswerk of 
blenders.  Levert water, ijsblokjes 
of gemalen ijs door middel 
van een lichte aanraking.  

1

ClimateGuard 
temperatuur beheer
Om etenswaren zo lang mogelijk 
vers te bewaren.  Bijzonder 
nauwkeurige elektronische 
sensoren, een korte luchttunnel, 
ventilatoren en uiterst 
performante elektronica zorgen 
voor een vrij constante en precieze 
temperatuur in de gehele koelkast.

Uitschuifbare 
draagplateaus in koelvak
In stevig veiligheidsglas, met 
morsvrije randen voor makkelijk 
onderhoud.

8

Uitschuifbare vriezer- 
manden en –rekjes
Hierdoor wordt het aanvullen en 
leeghalen vergemakkelijkt.  De 
metalen rasterstructuur zorgt voor 
een betere koude circulatie en een 
betere kwaliteit van invriezen.

5

topSteewS 
Specifi ek compartiment 
om roomijs optimaal te 
bewaren.

2

 retaWtramS EG enretnI 
waterfi lter
Deze geïntegreerde waterfi lter zuivert het 
water en het ijs door de aanwezigheid in 
het water van oa chloor (geur en smaak), 
bezinksel, lood, kwik, asbest, … sterk te 
verminderen.
Enkel aanwezig op de families GCE 21, GIE 
21 en GCE 23.

Elektronische 
ijsmachine
Ruime bak voor ijsblokjes, 
die automatisch 
worden aangemaakt.  
De ijsmachine kan 
uitgeschakeld worden 
dmv een aparte 
schakelaar.

3

7

6

Afgesloten bewaarlade
Onderste lade van het 
koelgedeelte, ideaal voor het 
bewaren van vleeswaren en vis.

10

Compartiment voor 
zuivelproducten
Behoud een ideale temperatuur 
voor deze producten.

11

 edaltiurf ne -etneorG 
met regelbare 
vochtigheid
Grote, uitschuifbare lade van 
dezelfde diepte als het toestel.  
Door de regelbare vochtigheid 
kunnen fruit en groenten langer 
vers blijven.

9

12 Verplaatsbare ClearLook 
deurvakken
Deurvakken met grote inhoud, in 
doorzichtig, stevig Lexan.  Uithaalbaar en 
verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud 
en indeling naar uw wensen.

12
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Uitrusting GE Serie
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Niet alle opties zijn beschikbaar op ieder model



GE “20/22” Serie / 80 & 85cm breed

587 lt

GSE 20 JEF WW
WIT

• hxbxd*: 1740x809x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Rechte hoeken
• Inhoud 587L (bruto)

GSE 20 JEFBB 600
Full INOX (rvs)

• hxbxd*: 1715x801x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Zwarte kast en deuren (ledermotief)
• Zwarte beugelgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 587L (bruto)

GSE 20 JEF BB
ZWART

GSE 22 KEF WW
WIT

GSE 22 KEF BB 600
Full INOX (rvs)

GSE 22 KEF BB
ZWART

Breedte 80 cm 

Breedte 85 cm 

643 lt
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• hxbxd*: 1715x801x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Voor inbouw en vrijstaand
• Witte kast en deuren (ledermotief)
• Witte beugelgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 587L (bruto)

• hxbxd*: 1715x851x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Voor inbouw en vrijstaand
• Witte kast en deuren (ledermotief)
• Witte beugelgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 643L (bruto)

• hxbxd*: 1715x851x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Zwarte kast en deuren (ledermotief)
• Zwarte beugelgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 643L (bruto)

• hxbxd*: 1740x859x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Rechte hoeken
• Inhoud 643L (bruto)



Kenmerken en binnenzijde GE “20/22”serie

 »ClimateGuard temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »Compartiment voor Zuivelproducten

 »Groente-en fruitlade

 »Afgesloten lade voor vlees en vis

 »Verstelbare deurvakken

 »Verstelbare draagplateaus

Afmetingen GE “20/22”serie

 (Afmetingen in mm)                       Model 
                                                   Uitvoering                     

GSE20JEF 
BB600

GSE20JEF
BB/WW

GSE22KEF
BB600

GSE22KEF 
BB/WW

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1740 1690 1740 1690

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1715 nvt 1715

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt nvt- nvt nvt

4.   Diepte kast zonder deur 712 712 712 712

5.   Diepte zonder handgreep 794 794 794 794

6.   Diepte incl. handgreep 853 853 853 853

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1203 1203 1203 1203

8.   Breedte 809 801 859 851

9.   Breedte opening deur (R) 381 381 432 432

10. Breedte opening deur (L) 305 305 305 305

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 815 807 866 857

B.   Diepte Nis 735 735 735 735

C.   Hoogte Nis 1765 1725 1765 1725

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910
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GE “21” Serie / 90 cm breed

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Zwarte effen high gloss deuren
• Zwarte kast met ledermotief
• Zwarte handgrepen
• Inhoud 648L (bruto)

GCE 21 XGF BB
ZWART

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Witte effen high gloss deuren
• Witte kast met ledermotief
• Witte handgrepen
• Inhoud 648L (bruto)

GCE 21 XGF WW
WIT

GCE 21 XGF KB 200
Decordlijst met Spiegels

GCE 21 XGF KB
Decorlijst zonder panelen

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Front met spiegels
• Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
• Platte greeplijsten over gehele  lengte
• Inhoud 648L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Front excl. panelen voor inschuiven van 

gepersonaliseerde panelen
• Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
• Platte Greeplijsten over gehele lengte
• Inhoud 648L (bruto)

Voor inschuiven van 
gepersonaliseerde panelen
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Kenmerken en binnenzijde GE “21”serie

 »ClimateGuard temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »GE Smartwater intern waterfilter

 »Compartiment voor Zuivelproducten

Afmetingen GE “21”serie

Afmetingen in (mm)                         Model 
                                                   Uitvoering

GCE21XGF 
BB / WW

GCE21XGF
KB / KB200

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1747 1747

2.   Hoogte tot boven scharnier 1759 1759

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1785

4.   Diepte kast zonder deur 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1157 1157

8.   Breedte 908 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 914 915

B.   Diepte Nis 632 632

C.   Hoogte Nis 1772 1772

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910

648 lt

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Afgesloten lade voor vlees en vis

 »Verstelbare Clearlook deurvakken

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »Uitschuifbare vriezer manden en-rekjes

 »Energieklasse A+ 
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GE “23” Serie / 90cm breed

• hxbxd*: 1800x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

GCE 23 LGF NB 60
Full INOX (rvs)

• hxbxd*: 1787x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Deuren inox tot boven de scharnieren
• Lange inox buisgrepen
• Inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

GCE 23 LGF NB 30
Voorzijde INOX (rvs)

GCE 23 LGF SS
Deuren INOX (rvs)

GCE 23 LGF LV 
Deuren CleanSteel

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren inox
• Inox handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren CleanSteel, (anti-afdrukken)
• Platte greeplijsten over gehele lengte 
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 671L (bruto)
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Afmetingen GE “23”serie

(Afmetingen in mm)                         Model 
                                                   Uitvoering

GCE23LGF 
NB60

GCE23GF 
NB30

GCE23LGF 
SS / LV

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1800 1747 1747

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1759 1759

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1787 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1157 1157 1157

8.   Breedte 916 909 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 922 915 915

B.   Diepte Nis 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1820 1772 1772

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910

Kenmerken en binnenzijde GE “21”serie

 »ClimateGuard temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »GE Smartwater intern waterfilter

 »Compartiment voor Zuivelproducten

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Afgesloten lade voor vlees en vis

 »Verstelbare Clearlook deurvakken

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »Uitschuifbare vriezer manden en-rekjes

 »Energieklasse A 

671 lt
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GE “23” Serie 90cm (zonder dispenser) 

GCE 23 LBF WW
WIT

Afmetingen GE “23”serie

(Afmetingen in mm)                         Model 
                                                   Uitvoering

GCE23LBF 
WW60

GCE23BF 
WW30

GCE23LBF 
WW

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1800 1747 1747

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1759 1759

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1787 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1157 1157 1157

8.   Breedte 916 909 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 922 915 915

B.   Diepte Nis 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1820 1772 1772

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910

688 lt

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Voor inbouw en vrijstaand
• Witte effen high gloss deuren
• Witte kast met ledermotief
• Witte handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 688L (bruto)

GCE 23 LBF WW 60
Full INOX (rvs)

GCE 23 LBF WW 30
Voorzijde INOX (rvs)
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• hxbxd*: 1800x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 688L (bruto)

• hxbxd*: 1787x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Deuren inox tot boven de scharnieren
• Lange inox buisgrepen
• Inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 688L (bruto)



Kenmerken en binnenzijde GE “23”serie

 »ClimateGuard temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Compartiment voor Zuivelproducten

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Afgesloten lade voor vlees en vis

 »Verstelbare Clearlook deurvakken

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »Uitschuifbare vriezer manden en-rekjes

 »Energieklasse A
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GE Profile

Stylish Innovation
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Hoge LightTouch 
verdeler met 
UltraFlow100 & LED
Geschikt voor hoog glaswerk 
of blenders.  Levert water, 
ijsblokjes of gemalen ijs 
na een lichte aanraking.  
UltraFlow100:  de snelste 
verdeler van gezuiverd water!  
Bijna 3 liter op 1 minuut.

eitcnuf looCobruT 
Voor een snelle koeling 
van de koelkast wanneer 
er warme artikelen in zijn 
geplaatst of de deur vaak is 
geopend.

QuickSpace 
draagplateau
Schuift snel naar achter om 
ruimte te maken voor hoge 
artikelen.

 looCmotsuC 
technologie
Geklimatiseerde lade 
voor optimale fl exibiliteit: 
snel koelen, hygiënisch 
ontdooien of aangepaste 
temperatuur (0 °C, 2 °C 
of 6 °C).  U kiest.

6

 7

 8

 erotS n‘ edilS 
vriezermanden
Geheel uittrekbare 
vriezermanden (tot 41 
cm op de vrijstaande 
modellen) op stalen glijders 
met kunststofrollen, voor 
gemakkelijk vullen en 
leeghalen.

Uitschuifbare, 
morsvrije glazen 
draagplateaus
In veiligheidsglas.  
Vereenvoudigt het vullen, 
leeghalen en reinigen.

 roov tnemitrapmoC

 

zuivelproducten
Behoud een ideale 
temperatuur voor deze 
producten.  Vermijdt dat de 
boter te hard zou worden.

5

10

11

eitcnuf ecIkciuQ 
Maakt tot wel 50% 
sneller ijs dan bij de 
normale instellingen. 
Ideaal wanneer u gasten 
verwacht.

ClimateKeeper  
Het beste temperatuur 
beheersysteem. Om etenswaren 
zo lang mogelijk vers te 
bewaren, behoudt dit systeem 
een constante en precieze 
temperatuur in de gehele 
koelkast. Dankzij nauwkeurige, 
elektronische sensoren, een 
lange luchttunnel, ventilatoren 
en bijzonder performante 
elektronica.

PreciseFill functie
Precies de door u gevraagde
hoeveelheid fris, gezuiverd
water.  Eenvoudig, instelbaar
ideaal voor de bereiding van uw 
favoriete recepten of sportdranken

 

6

Lade met aangepaste temperatuur
om uw kaas en charcuterie langer 
vers te houden. 
                       &

 fruitlade ne -etneorG 
Lade van dezelfde diepte als het 
toestel. Door de regelbare
vochtigheid kunnen fruit en 
groenten langer vers blijven.
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Elektronische 
ijsmachine
Ruime bak voor ijsblokjes, 
die automatisch worden 
aangemaakt.  De ijsmachine 
kan uitgeschakeld worden 
dmv een aparte schakelaar.

 9 9

 9

Uitrusting GE “Profile”Serie

14

Niet alle opties zijn beschikbaar op ieder model



GE PROFILE  “23” Serie / 90cm breed

PCE 23 VGF BB 6E
Full INOX (Elegance)

PCE 23 VGF BB 3E 
Voorzijde INOX (Elegance))

PCE 23 VGF WW
WIT

PCE 23 VGF BB
ZWART

PCE 23 VGF CUS
In RAl kleur naar wens

Leverbaar in iedere RAl kleur

Leverbaar in 3 afwerkingen

• Model PCE23VGFCUS0
• Chroom afwerking
• Aluminium grepen
• Chroom greephouders
• Chroom details verdeler
• In RAL kleur naar wens

• Model PCE23VGFCUS3
• Inox afwerking
• Inox grepen
• Inox details verdeler
• In RAL kleur naar wens

• Model PCE23VGFCUS2
• Messing afwerking
• Messing  grepen
• Messing details verdeler
• In RAL kleur naar wens
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• hxbxd*: 1800x916x620mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Inox  ijsverdeler en inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

• hxbxd*: 1787x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Deuren inox tot boven de scharnieren
• Lange inox buisgrepen
• Inox ijsverdeler en inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

• hxbxd*: 1800x916x620mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten in kleur
• Keuze uit 3 grepen (messing-chrome-inox)
• IJjsverdeler en plint in kleur
• Rechte hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Voor inbouw en vrijstaand
• Zwarte effen high gloss deuren
• Zwarte kast met ledermotief
• Zwarte handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 671L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Witte effen high gloss deuren
• Witte kast met ledermotief
• Witte handgrepen
• Afgeronde hoeklen
• Inhoud 671L (bruto)



Kenmerken en binnenzijde GE PROFILE “23”serie

 »ClimateKeeper temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »UltraFlow, PreciseFill, TurboCool

 »GE Smartwater intern waterfilter

 »Compartiment voor Zuivelproducten

Afmetingen GE “23”serie
(Afmetingen in mm)                        Model 
                                                   Uitvoering

PCE23VGF 
BB6E / CUS

PCE23VGF
BB3E

PCE23VGF 
WW / BB

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1800 1747 1747

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1759 1759

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1787 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 620 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 692 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 733 720 720

7.   Diepte met deur 90° open 1170 1157 1157

8.   Breedte 917 909 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 923 915 915

B.   Diepte Nis 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1820 1772 1772

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910

671 lt

 »CustomCool lade

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Verstelbare Clearlook deurvakken

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »QuickSpace draagplateau

 »Uitschuifbare gelagerde vriezer manden

 »Energieklasse A 
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GE PROFILE  “27” Serie / 90cm / Extra diep

PSE 27 VGF BB 6E
Full INOX (Elegance)

PsE 27 VGF BB 3E 
Voorzijde INOX (Elegance)

PSE 27 VGF WW
WIT

PSE 27 VGF BB
ZWART
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• hxbxd*: 1800x917x725mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Inox  ijsverdeler en inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 785L (bruto)

• hxbxd*: 1787x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Deuren inox tot boven de scharnieren
• Lange inox buisgrepen
• Inox ijsverdeler en inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 785L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Zwarte effen high gloss deuren
• Zwarte kast met ledermotief
• Zwarte handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 785L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x71mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Witte effen high gloss deuren
• Witte kast met ledermotief
• Witte handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 785L (bruto)

Extra inhoud !



Kenmerken en binnenzijde GE PROFILE “27”serie

Afmetingen GE PROFILE “27”serie
(Afmetingen in mm)                        Model 
                                                   Uitvoering

PSE27VGF 
BB6E

PSE27VGF 
BB3E

PCE23VGF 
BB / WW

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1800 1747 1747

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1759 1759

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1787 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 725 712 712

5.   Diepte zonder handgreep 833 820 820

6.   Diepte incl. handgreep 899 886 886

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1284 1271 1271

8.   Breedte 917 909 909

9.   Breedte opening deur (R) 473 473 473

10. Breedte opening deur (L) 347 347 347

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 923 915 915

B.   Diepte Nis 737 737 737

C.   Hoogte Nis 1820 1772 1772

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910

785 lt
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 »ClimateKeeper temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »UltraFlow, PreciseFill, TurboCool

 »GE Smartwater intern waterfilter

 »Compartiment voor Zuivelproducten

 »CustomCool lade

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Verstelbare Clearlook deurvakken

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »QuickSpace draagplateau

 »Uitschuifbare gelagerde vriezer manden

 »Energieklasse A 



GE PROFILE  “29” Serie / 90cm / Extra diep / Minibar

• hxbxd*: 1800x920x725mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• IJsverdeler en plint in inox
• Ronde hoeken
• Gebombeerde deur
• Inhoud 840L (bruto)

PSE 29 VHT BB 7E
Full INOX (Elegance)

PSE 29 VHT WW
WIT

PSE 29 VHT BB
ZWART

840 lt

• hxbxd*: 1759x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Witte deuren met ledermotief
• Witte kast met ledermotief
• Witte handgrepen
• Ronde hoeken
• Gebombeerde deur
• Inhoud 840L (bruto)

• hxbxd*: 1759x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Zwarte deuren met ledermotief
• Zwarte kast met ledermotief
• Zwarte handgrepen
• Ronde hoeken
• Gebombeerde deur
• Inhoud 840L (bruto)

19

De grootste  
inhoud !



Kenmerken en binnenzijde GE PROFILE “29”serie

Afmetingen GE PROFILE “29”serie

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

910

(Afmetingen in mm)                        Model 
                                                   Uitvoering

PSE29VHT 
BB7E

PSE29VHT
WW / BB

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1800 1747

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1759

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt nvt

4.   Diepte kast zonder deur 725 712

5.   Diepte zonder handgreep 866 853

6.   Diepte incl. handgreep 928 915

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1284 1271

8.   Breedte 920 909

9.   Breedte opening deur (R) 478 478

10. Breedte opening deur (L) 365 365

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 926 915

B.   Diepte Nis 737 737

C.   Hoogte Nis 1820 1772
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 »ClimateKeeper temperatuur beheer

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »UltraFlow, PreciseFill, TurboCool

 »GE Smartwater intern waterfilter

 »Compartiment voor Zuivelproducten

 »Minibar

 » CustomCool lade

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Verstelbare Clearlook deurvakken

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »QuickSpace draagplateau

 »Uitschuifbare gelagerde vriezer manden

 »Energieklasse A 



GE Profile
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Bottom freezer
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GE PROFILE  “23” Serie / 90cm breed

• hxbxd*: 1769x909x613mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren inox
• Grijze kast met ledermotief
• Inox handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 634 L (bruto)

PFCE 1 NJD SS
Front INOX

• hxbxd*: 1769x909x613mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Inox handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 634 L (bruto)

PFCE 1 NJD SSF 
Full INOX

PFCE 1 NFA NB 300 
Front INOX

• hxbxd*: 1769x909x724mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren inox
• Grijze kast met ledermotief
• Inox handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 750 L (bruto)

• hxbxd*: 1769x909x724mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Inox handgrepen
• Afgeronde hoeken
• Inhoud 750 L (bruto)

• hxbxd*: 1800x917x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Inox plint
• Rechte hoeken
• Inhoud 634 L (bruto)

PFCE 1 NFA NB 600
Full INOX
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• hxbxd*: 1787x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Deuren en plint in Inox
• Deuren tot boven scharnieren
• Lange inox buisgrepen
• Rechte hoeken
• Inhoud 634 L (bruto)

PFSE 5 NJD SS
Front in INOX

PFSE 5 NJD SSF 
Full INOX



Kenmerken en binnenzijde GE PROFILE Bottom Freezer

 »ClimateKeeper temperatuur beheer (1)

 »FrostGuard No-Frost Technology (8)

 »Interne ijsmachine (9)

 »GE Smartwater intern waterfilter (3)

 »Compartiment voor Zuivelproducten

 »Delicatessenlade (4)

Afmetingen GE PROFILE Bottomfreezer
(Afmetingen in mm)                        Model 
                                                  Uitvoering

PFCE1NjD 
SS

PFCE1NjD 
SSF

PFCE5NBD 
SS

PFSE5NjD 
SSF

PFCE1NFA 
NB300

PFCE1NFA 
NB600

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1753 1760 1753 1760 1753 1802

2.   Hoogte tot boven scharnier 1769 1769 1769 1769 1769 nvt

3.   Hoogte tot bovenkant deur 1770 1770 1770 1770 1793 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 613 613 724 724 613 625

5.   Diepte zonder handgreep 711 711 826 826 711 723

6.   Diepte incl. handgreep 788 788 891 891 788 790

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1095 1095 1206 1206 1095 1107

8.   Breedte (kast) 912 920 912 920 912 920

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 920 926 920 926 920 926

B.   Diepte Nis 635 635 745 745 635 635

C.   Hoogte Nis 1778 1778 1778 1778 1778 1825

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

 »Groente-en fruitlade met vochtregeling

 »Uitschuifbare draagplateaus

 »TurboCool functie (6)

 »Waterdispenser (5, niet op alle modellen)

 »Energieklasse A 
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GE Top Freezer

Modern Convience
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GE Top Freezer 71cm  breed

• hxbxd*: 1645x712x657mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Witte kast en deuren (ledermotief)
• Witte handgrepen
• Verwisselbare  scharnieren
• Afgeronde hoeken
• No-Frost

GTE 17 HB WW
WIT

• hxbxd*: 1759x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

• Geschikt voor inbouw en vrijstaand
• Deuren, top en zijkanten inox
• Lange inox buisgrepen
• Rechte hoeken
• No-Frost
• Scharnieren rechts

GTE 17 HB WW600
Full inox (scharnier rechts)

Afmetingen GE “21”serie

(Afmetingen in mm)                        Model 
                                                   Uitvoering

GTE 17HB 
WW

GTE 17 HB 
WW600

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1632 1682

2.   Hoogte tot boven scharnier 1645 nvt

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt nvt

4.   Diepte kast zonder deur 657 665

5.   Diepte zonder handgreep 740 748

6.   Diepte incl. handgreep 782 790

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1394 1402

8.   Breedte 712 720

Afmetingen Nis
A.   Breedte Nis 718 726

B.   Diepte Nis 737 737

C.   Hoogte Nis 1657 1700

1
2

3

4

7

8

C

65

B

A

Nis

465 lt

Interne ijsmaker (optioneel)
Als optie kunt u voor bovenstaande modellen kiezen voor een ijsmaker gemonteerd in de diepvries

• zie bovenstaand
• Scharnieren links

GTE 17 HB WW6000
Full inox (scharnier links)
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Unparalleled Luxury

Cooling 
& 

Cooking



Side by Side Inbouw 122 cm breed

ZSEP480DYSS

 »ClimateKeper System

 »FrostGuard No-Frost Technology

 »Lichtzuil over volledig hoogte

 »Overhead Evaporator

 »Water-IJsdispenser

 »(Water, crushed ijs, ijsblokjes)

 »GE Smartwater intern waterfilter

 »Compartiment voor zuivel

 »Groente-en fruitlade

 »Delicatesselade

 »Uitschuifbare vriezer manden

 »CustomCoollade

 »876 Liter (bruto)
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• hxbxd*: 2134x1219x606mm 
*(diepte zonder deur)

• Alleen geschikt voor inbouw
• Deuren, grepen, en plint in Inox
• Verborgen scharnieren
• Inhoud 876 L (bruto)

876 lt

Cooling 
& 

Cooking



Fornuis GE Monogram 122 cm breed
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Model ZDR48E6DNSS*

Omschrijving 48" INOX (rvs) Fornuis met 6 branders + 1x bakplaat

Afmetingen (HxDxB) 950 mm x 700 mm x 1220 mm

Afmetingen (HxDxB) 950/965 mm x700 mm x1220 mm

Eigenschappen Cooktop 

Bakplaat - (1.4 - 1.95kW) 1

Brander - Groot Dual Flame (0.3 - 4.15 kW) 3

Brander - Rapid Medium ((0.75 - 3.0 kW) 1

Brander - Semirapid klein  (0.44 - 1.75 kW) 2

Specificaties oven (groot)

Capacity (liters) 71

Type Convection

Bake Element (top)  950 W

Bake Element (bottom) 1500 W

Grill Element 1500 W

Circular / Convection Element 2400 W

Aantal rekken 3 Volledig uittrekbaar

Specificaties oven (klein)

Inhoud (liters) 37

Type Conventional

Element (top) 600 W

Element (bottom) 900 W

Gril element 1350 W

Aantal rekken 4 

 »Robuust fornuis en perfect afgewerkt

 »Ergonomisch geplaats bedieningspaneel

 »Robuuste bedieningsknoppen

 »Volledig inox (rvs)

 »Uittrekbare gelagerde ovenrekken

 »6 krachtige branders + bakplaat

 »2x elektrische Ovens

 »Grote opberglade



 »Uittrekbare gelagerde ovenrekken

 »6 krachtige branders + bakplaat

 »2x elektrische Ovens

 »Grote opberglade

Toebehoren GE Monogram fornuis

wokring 

Warmhoudplateau 
tbv ZVE48TANSS

Inox achterwand 

Afdekplaat 

tbv bakplaat 

• Model ZVE48TANSS
• hxbxd*: 457x1218x635 mm
• Inox
• 1515m3/h  (2 motoren|
• 4 standen
• 3 lampen verstelbaar in 3 standen
• 2 infrarood warmhoudlampen

• Model ZVE48PANSS
• hxbxd*: 620x1218x620 mm
• Inox
• 957m3/h
• 4 standen 
• Touch bediening
• 3 lampen verstelbaar in 3 standen
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GE heeft een beleid waarmee het continue haar producten 
verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische 
specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle 
technische specificaties, afmetingen en foto’s en in deze catalogus 
zijn niet contractueel.  

americanappliancesl

Distributeur GE Appliances Benelux 

Contact Service Center
Tel NL: +31 (0) 85 90 20 502
Tel BE: +32 (0) 37 47 00 78
Tel LU: +352 (0) 2 08 81 205

Contact Distributeur
Tel NL: +31 (0) 85 90 20 500
Tel BE: +32 (0) 37 47 00 77
Email : info@am-ap.eu

www.american-appliances.eu
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