
Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov dodávateľa alebo
jeho ochranná známka
(a) (b) :

Siemens

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

Identifikačný kód modelu
(a) : KI81RADE0

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hluč-
nosťou: Nie Dizajn: Vestavné

Spotrebič na uchovávanie
vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Nie

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové rozmery (v mili-
metroch) (a) (b)

Výška 1772

Celkový objem (v dm3
alebo l) 319Šírka 558

Hĺbka 545

EEI 100 Trieda energetickej účin-
nosti E (c)

Úroveň vydávaného hluku
prenášaného vzduchom
[dB(A) re 1 pW]

37
Trieda úrovne vydávaného
hluku prenášaného vzdu-
chom

C (a)

Ročná spotreba energie
(kWh/a) 115 Klimatická trieda: mierna, rozšírená mierna,

subtropická

Minimálna teplota okolia
(°C), pre ktorú je chladiaci
spotrebič vhodný

10 (c)
Maximálna teplota okolia
(°C), pre ktorú je chladiaci
spotrebič vhodný

43 (c)

Zimné nastavenie Nie
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Parametre oddelení:

Typ oddelenia

Parametre a hodnoty oddelení

Objem
oddele-
nia (v
dm3

alebo l)

Odporúčané nastavenie
teploty pre optimalizované
skladovanie potravín (°C)
Tieto nastavenia nesmú
odporovať podmienkam

skladovania stanoveným v
tabuľke 3 prílohy IV

Mraziaci
výkon

(kg/24 h)

Typ odmra-
zovania

(automa-
tické odm-

razovanie =
A, manu-
álne odm-

razovanie =
M)

Oddelenie s podmienkami
komory Nie - - - -

Oddelenie na uchovávanie
vína Nie - - - -

Oddelenie na uchovávanie
vína 2 Nie - - - -

Oddelenie na uchovávanie
vína 3 Nie - - - -

Oddelenie s podmienkami
pivnice Nie - - - -

Oddelenie na čerstvé
potraviny Áno 319.0 4 - A

Oddelenie na uchovávanie
rýchlo sa kaziacich potra-
vín

Nie - - - -

Bezhviezdičkové alebo
výroba ľadu Nie - - - -

Jednohviezdičkové Nie - - - -

Dvojhviezdičkové Nie - - - -

Trojhviezdičkové Nie - - - -

Oddelenie s premenlivou
teplotou Nie - - - -

Dvojhviezdičkový oddiel Nie - - - -

Oddelenie s premenlivou
teplotou - - -

 (pri štvor-
hviezdičko-
vých odde-
leniach)
alebo –

-
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Pri štvorhviezdičkových oddeleniach

Funkcia rýchleho mrazenia Nie

Pri spotrebičoch na uchovávanie vína

Počet štandardných fliaš vína -

Parametre zdroja svetla  (b)  (d):

Typ zdroja svetla LED

Trieda energetickej účinnosti F

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ  (a) (b) : 2 roky

Doplňujúce informácie (a) (b) :

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 prílohy II k nariadeniu Komisie
(EÚ) 2019/2019: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

(a) Táto položka sa nepovažuje za relevantnú na účely článku 2 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(b)  zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ)
2017/1369.

(c)  ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať
tieto údaje.

(d) Stanovené v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2015.

29.07.20213


