
Ražojuma informācijas lapa
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016 attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Bosch

Piegādātāja adrese: Bosch Service, Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, DE

Modeļa identifikators: KIV86NFF0

Aukstumiekārtas veids:

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni: Nē Konstrukcijas veids: iebūvēta
Vīna uzglabāšanas iekārta: Nē Cita veida aukstumiekārta: Nē
Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība
Augst-
ums 1 772

Pla-
tums 541Kopējie izmēri (mm)

Dzi-
ļums 548

Kopējais tilpums (dm³ vai l) 267

EEI 125 Energoefektivitātes klase F
Gaisvadītā trokšņa emisijas
(dB(A) re 1 pW) 39 Gaisvadītā trokšņa emisijas

klase C

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/
gadā) 286 Klimata klase: paplašinātā mērenā,

subtropu

Minimālā apkārtējās vides tem-
peratūra (ºC), kurai aukstumie-
kārta ir piemērota

10

Maksimālā apkārtējās vi-
des temperatūra (ºC), ku-
rai aukstumiekārta ir pie-
mērota

38

Ziemas slēdzis Jā  
Nodalījuma parametri:

Nodalījuma parametri un vērtības

Nodalījuma veids Nodalījuma til-
pums (dm³ vai l)

Ieteicamie
temperatū-
ras iestatī-
jumi opti-

mālai pārti-
kas uzglabā-

šanai (ºC)
Šie iestatīju-
mi nedrīkst
būt pretru-
nā IV pieli-
kuma 3. ta-
bulā noteik-
tajiem uz-
glabāšanas
apstākļiem

Saldēša-
nas jauda
(kg/24h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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Pieliekamā nodalījums Nē - - - -
Vīna uzglabāšanas no-
dalījums

Nē - - - -

Pagraba nodalījums Nē - - - -
Svaigas pārtikas noda-
lījums

Jā 183,0 4 - A

Dzesināšanas nodalī-
jums

Nē - - - -

Bezzvaigznītes nodalī-
jums vai ledus gatavo-
šanas nodalījums

Nē - - - -

Vienas zvaigznītes no-
dalījums

Nē - - - -

Divu zvaigznīšu nodalī-
jums

Nē - - - -

Trīs zvaigznīšu nodalī-
jums

Nē - - - -

Četru zvaigznīšu noda-
lījums

Jā 84,0 -18 4,2 M

Divu zvaigznīšu sekcija Nē - - - -
Maināmas temperatū-
ras nodalījums - - - - -

Četru zvaigznīšu nodalījumiem:

Ātrās sasaldēšanas funkcija Jā
Gaismas avota parametri:

Gaismas avota veids LED
Energoefektivitātes klase E
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta
a) apakšpunktā minētā informācija: https://www.bosch-home.com/energylabel
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