
Tootekirjeldus

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016

Tarnija nimi või kauba-
märk (a) (b) : Bosch

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

Mudelitähis (a) : KIN86NSF0

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade: Ei Ehituslik tüüp: Täisintegreeritav

Veinikülmik: Ei Muu jahutus-külmutussea-
de: Ei

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Üldmõõdud (mm) (a) (b)

Kõrgus 1772

Kogumaht (dm3 või l) 260Laius 541

Sügavus 548

EEI 125 Energiatõhususe klass F (c)

Õhus leviv müra (dBA,
nulltaseme 1 pW suhtes) 39 Õhus leviva müra klass C (a)

Aastane energiatarbimine
(kWh/a) 293 Kliimaklass: laiendatud mõõdukas,

mõõdukas, subtroopiline

Madalaim ümbritseva
keskkonna temperatuur
(°C), mille jaoks jahu-
tus-külmutusseade sobib

10 (c)

Kõrgeim ümbritseva kesk-
konna temperatuur (°C),
mille jaoks jahutus-külmu-
tusseade sobib

38 (c)

Talveseadistus Ei
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Kambri näitajad

Kambri liik

Kambri näitajad ja nende väärtused

Kambri
maht
(dm3
või l)

Soovitatav temperatuuri-
seadistus optimaalseks
toidu säilitamiseks (°C)

Need seadistused ei tohi
olla vastuolus IV lisa tabeli
3 kohaste säilitustingimus-

tega.

Erikülmu-
tusvõimsus
(kg/24 h)

Sulatamis-
viis (Auto-

maatne
sulatamine

= A,
manuaalne
sulatamine

= M)

Sahverkamber Ei - - - -

Veinikamber Ei - - - -

Veinikamber 2 Ei - - - -

Veinikamber 3 Ei - - - -

Kelderkamber Ei - - - -

Värske toidu kamber Jah 184.0 4 - A

Jahekamber Ei - - - -

Tärnita kamber või jääval-
mistamiskamber Ei - - - -

1 tärni kamber Ei - - - -

2 tärni kamber Ei - - - -

3 tärni kamber Ei - - - -

Muudetava temperatuuriga
kamber Jah 76.0 -18 4.0 A

2 tärni kamber Ei - - - -

Muudetava temperatuuriga
kamber - - -

 (4 tärni
kambrite
puhul) või –

-

4 tärni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon Jah

Veinikülmikute puhul

Standardsete veinipudelite arv -

Valgusallika näitajad  (b)  (d):

Valgusallika liik LED

Energiatõhususe klass E
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Tarnija pakutava garantii vähimkestus  (a) (b) : 24 kuud

Lisateave (a) (b) :

Link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 II lisa punkti 4 kohane teave:
www.bosch-home.com/energylabel

(a) Seda elementi ei käsitata asjakohasena määruse (EL) 2017/1369 artikli 2 lõike 6 kohaldamisel.

(b)  Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjako-
hastena.

(c)  Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisesta-
ma.

(d) Nagu see on kindlaks määratud määruse (EL) 2019/2015 kohaselt.
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