
Informačný list výrobku
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: LORD

Adresa dodávateľa: LORD Hausgeräte GmbH, Nymphenburger Strasse 4, 80335 München, DE

Identifikačný kód modelu: C7

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou: Nie Dizajn: Voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie vína: Nie Iný chladiaci spotrebič: Áno

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Výška 195

Šírka 60 347
Celkové rozmery
(v milimetroch)

Hĺbka 69

Celkový objem (v dm³ alebo l)

EEI 100 Trieda energetickej účinnosti E

Úroveň vydávaného hluku prenáša-
ného vzduchom [dB(A) re 1 pW]

40
Úroveň vydávaného hluku prenáša-
ného vzduchom

C

Ročná spotreba energie (kWh/a) 254,04 Klimatická trieda:
rozšírená mier-

na, mierna,
subtropická

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

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

38

Zimné nastavenie Nie

Parametre oddelení:

Parametre a hodnoty oddelení

Typ oddelenia Objem od-
delenia (v

dm³ alebo l)

Odporúčané na-
stavenie teploty
pre optimalizo-
vané skladova-

nie potravín (°C)
Tieto nastave-
nia nesmú od-
porovať pod-

mienkam skla-
dovania stano-
veným v tabuľ-
ke 3 prílohy IV

Mraziaci vý-
kon (kg/24 h)

Defrosting ty-
pe (auto-de-

frost=A, manu-
al defrost=M)

Oddelenie s
podmienkami
komory

Nie - - - -

Oddelenie na
uchovávanie ví-
na

Nie - - - -
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Oddelenie s
podmienkami
pivnice

Nie - - - -

Oddelenie na
čerstvé potravi-
ny

Áno 243,0 4 - A

Oddelenie na
uchovávanie
rýchlo sa kaziaci-
ch potravín

Nie - - - -

Bezhviezdičkové
alebo výroba ľa-
du

Nie - - - -

1-hviezdičkové Nie - - - -

2-hviezdičkové Nie - - - -

3-hviezdičkové Nie - - - -

4-hviezdičkové Áno 104,0 -18 6,0 A

2-hviezdičkový
oddiel

Nie - - - -

Oddelenie s pre-
menlivou teplo-
tou

- - - - -

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach

Funkcia rýchleho mrazenia Áno

Parametre zdroja svetla:

Typ zdroja svetla -

Trieda energetickej účinnosti -

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ)
2019/2019: www.lord.eu
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