
NARIADENIE KOMISIE DELEGOVANÉ (EÚ) 2019/2016

nie Dizajn: vstavaný

áno Iné chladiace spotrebiče: nie

Hodnota Parameter Hodnota

Výška 865

Šírka 145

Hĺbka 475

171 Trieda energetickej účinnosti G

39
Trieda úrovne vydávaného 

hluku prenášaného vzduchom
C

133 Klimatická trieda: N ST

16

Maximálna teplota okolia (°C), 

pre ktorú je chladiaci spotrebič 

vhodný 38

nie

Objem oddelenia 

(v dm3 alebo l)

Odporúčané 

nastavenie teploty 

pre optimalizované 

skladovanie 

potravín (°C) Tieto 

nastavenia nesmú 

odporovať 

podmienkam 

skladovania 

stanoveným v 

tabuľke 3prílohy IV

Mraziaci výkon (kg/24 h)

Typ odmrazovania 

(automatické odmrazovanie 

= A, manuálne 

odmrazovanie = M)

Oddelenie s 

podmienkami 

komory

nie - - - -

Oddelenie na 

uchovávanie 

vína

áno 20 12 - A

Oddelenie s 

podmienkami 
nie - - - -

Oddelenie na 

čerstvé 

potraviny
nie - - - -

Oddelenie na 

uchovávanie 

rýchlo sa 

kaziacich 

nie - - - -

Parametre oddelení:

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič na uchovávanie vína:

Ročná spotreba energie (kWh/a)

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

spotrebič vhodný

Zimné nastavenie

Parametre a hodnoty oddelení

Informačný list výrobku

Hoover

Via Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

HWCB 15/1

Celkový objem (v dm3 alebo l) 20

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom 

[dB(A) re 1 pW]

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:

Parameter

EEI

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:

Adresa dodávateľa:

Identifikačný kód modelu:

Všeobecné parametre výrobku:

Celkové rozmery (v milimetroch)

Typ oddelenia



Bezhviezdičko

vé alebo 

výroba ľadu nie - - - -

Jednohviezdič

kové nie - - - -Dvojhviezdičko

vé nie - - - -Trojhviezdičko

vé nie - - - -Štvorhviezdičk

ové nie - - - -

Dvojhviezdičko

vý oddiel
nie - - - -

Oddelenie s 

premenlivou 

teplotou nie - - - -

Typ zdroja svetla

Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-

mains: NMLS; Connected light source: No; Colour-tuneable light source: No; 

Envelope: NO; High luminance light source: No; Anti-glare shield: Yes; Dimmable: 

No

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach

Funkcia rýchleho mrazenia nie

Doplňujúce informácie: -

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 

písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019 (1):
https://corporate.haier-europe.com/en/

Trieda energetickej účinnosti G

Parametre zdroja svetla:


