
Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná
známka dodavatele: Siemens

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

Identifikační značka
modelu: KG39NXXDA

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič: Ne Konstrukční typ: Volně stojící

Spotřebič pro uchovávání
vína: Ne Jiný chladicí spotřebič: Ne

Obecné parametry výrobku:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Celkové rozměry (v mili-
metrech)

Výška 2030

Celkový objem (v dm3
nebo l) 368Šířka 600

Hloubka 660

EEI 79.9 Třída energetické účinnosti D (c)

Úroveň emisí hluku šíře-
ného vzduchem (v dB(A)
re 1 pW)

36 Emisní třída hluku šíře-
ného vzduchem C (c)

Roční spotřeba energie (v
kWh/rok) 191 Klimatická třída:

mírné, rozšířené mírné,
subtropické, tropické

pásmo

Minimální teplota okolí (ve
°C), pro kterou je chladicí
spotřebič vhodný

10 (c)
Maximální teplota okolí (ve
°C), pro kterou je chladicí
spotřebič vhodný

43 (c)

Zimní nastavení Ne
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Parametry prostorů:

Typ prostoru

Parametry a hodnoty prostorů

Objem
pro-

storu (v
dm3

nebo l)

Doporučené nastavení
teploty pro optimalizované
uchovávání potravin (ve

°C)
Tato nastavení nesmějí být

v rozporu s podmínkami
uchovávání stanovenými v

příloze IV tabulce 3

Mrazicí
výkon (v
kg/24 h)

Typ odmra-
zování (au-
tomatické
odmrazo-
vání = A,
manuální
odmrazo-
vání = M)

Spíž Ne - - - -

Uchovávání vína Ne - - - -

Uchovávání vína 2 Ne - - - -

Uchovávání vína 3 Ne - - - -

S mírnou teplotou Ne - - - -

Čerstvé potraviny Ano 279.0 4 - M

Zchlazovací Ne - - - -

Bez označení hvězdičkou
nebo pro výrobu ledu Ne - - - -

Označený jednou hvězdič-
kou Ne - - - -

Označený dvěma hvězdič-
kami Ne - - - -

Označený třemi hvězdič-
kami Ne - - - -

Označený čtyřmi hvězdič-
kami Ano 89.0 -18 10.00 A

Označený dvěma hvězdič-
kami Ne - - - -

Prostor s nastavitelnou
teplotou - - - - -

x,xx (pro prostory označené čtyřmi hvězdička-
mi) nebo —

Funkce rychlého zmrazení Ano

Parametry zdroje světla  (a)  (b):

Typ zdroje tepla LED

Třída energetické účinnosti F
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Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (b) : 2 roky

Další informace:

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení
Komise (EU) 2019/2019 (d)  (b):
 www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

(a)  jak je stanoveno v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (e).

(b)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energe-
tických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (viz
strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).

(c)  změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(d)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadá-
vá.

(e)  Nařízení Komise (EU) 2019/2019 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chla-
dicích spotřebičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise
(ES) č. 643/2009 (viz strana 187 v tomto čísle Úředního věstníku).
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