
Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА

Име на доставчика или
търговска марка (a) (b) : Bosch

Адрес на доставчика  (a)

(b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Идентификатор на
модела (a) : KGN49AICT

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на
шума: не Тип конструкция: Свободностоящ

охладител за вино не други хладилни уреди: не

Основни параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Габаритни размери (ми-
лиметри) (a) (b)

Височина 2030

Общ обем (dm3 или l) 440Широчина 700

Дълбо-
чина

667

ИЕЕ 64 Клас на енергийна ефек-
тивност C (c)

Емисия на въздушен
шум (dB(A) re 1 pW). 35 Клас на емисията на въз-

душен шум B (a)

Годишно енергопотреб-
ление (kWh/год.) 178 Климатичен клас:

разширен умерен, субт-
ропичен, тропичен, уме-

рен

Минимална околна тем-
пература (°C), за която
хладилният уред е под-
ходящ

10 (c)

Максимална околна тем-
пература (°C), за която
хладилният уред е под-
ходящ

43 (c)

Зимни настройки не
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Параметри на отделението:

Тип отделение

Параметри и стойности на отделението

Обем
на

отде-
лени-
ето

(dm3
или l)

Препоръчителна темпе-
ратура за оптимално

съхранение на хранител-
ните продукти (°C)
Тези настройки не

трябва да противоречат
на условията за съхране-
ние, определени в таб-

лица 3 от приложение IV

Капацитет
на замра-

зяване
(kg/24 h)

Вид обезс-
крежаване
(автома-

тично
обезскре-
жаване =
А, ръчно
обезскре-
жаване =

Р)

отделение за трайни
продукти не - - - -

охладител за вино не - - - -

охладител за вино 2 не - - - -

охладител за вино 3 не - - - -

отделение тип „зимник“ не - - - -

пресни храни да 311.0 4 - A

лесно развалящи се
храни не - - - -

0 звезди и ледогенера-
тор не - - - -

1 звезда не - - - -

2 звезди не - - - -

3 звезди не - - - -

4 звезди да 129.0 -18 11.0 A

секция 2 звезди не - - - -

отделение с променлива
температура - - -

 (за отде-
ления 4
звезди)
или -

-
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За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване да

За охладители за вино:

брой стандартни бутилки за вино -

Параметри на светлинния източник  (b)  (d):

Тип на светлинния източник LED

Клас на енергийна ефективност F

Тип на светлинния източник LED

Клас на енергийна ефективност E

Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика  (a) (b) : 24 месеца

Допълнителна информация (a) (b) :

Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 4 от приложение II към
Регламент (ЕС) 2019/2019: www.bosch-home.com/energylabel

(a) Счита се, че настоящата точка не е от значение за целите на член 2, параграф 6 от Регламент
(ЕС) 2017/1369.

(b)  Промените в тези точки не се считат от значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2017/1369.

(c)  Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на това поле,
доставчикът не въвежда посочените данни.

(d) Определени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията.
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