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INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: LORD
Adresa dodávateľa: LORD Hausgeräte GmbH, Greschbachstraße 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland
Identikačný kód modelu: G1
Typ chladiaceho spotrebiča: Mraznička
Spotrebič s nízkou 
hlučnosťou: Nie Dizajn: voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie 
vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Áno

Všeobecné parametre výrobku: -
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové 
rozmery (v 
milimetroch)

Výška 845
Celkový objem (v dm3 alebo l) 142Šírka 705

Hĺbka 545
EEI (%) 100 Trieda energetickej účinnosti E
Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom 
[dB(A) re 1 pW]

40 Trieda úrovne vydávaného 
hluku prenášaného vzduchom C

Ročná spotreba energie 
(kWh/a) 182,09 Klimatická trieda: SN/N/ST

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:

Typ oddelenia
Objem 

oddelenia 
(v dm3 alebo l)

Odporúčané 
nastavenie teploty 
pre optimalizované 

skladovanie 
potravín (°C)

Mraziaci 
výkon 

(kg/24 h)

Typ odmrazovania 
(automatické 

odmrazovanie 
= A, manuálne 
odmrazovanie 

= M)
Oddelenie s 
podmienkami 
komory

Nie — — — —

Oddelenie na 
uchovávanie 
vína

Nie — — — —

Oddelenie s 
podmienkami 
pivnice

Nie — — — —

Oddelenie 
na čerstvé 
potraviny

Nie — — — —
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Oddelenie na 
uchovávanie rýchlo 
sa kaziacich potravín

Nie — — — —

Bezhviezdičkové 
alebo výroba ľadu Nie — — — —

Jednohviezdičkové Nie — — — —
Dvojhviezdičkové Nie — — — —
Trojhviezdičkové Nie — — — —
Štvorhviezdičkové Áno 142,0 -18 7 M
Dvojhviezdičkový 
oddiel Nie — — — —

Oddelenie s 
premenlivou 
teplotou

typy oddelení — — — —

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach
Funkcia rýchleho mrazenia Áno
Parametre zdroja svetla:
Typ zdroja svetla Táto správa o skúške sa týkala iba chladiacej funkcie 

chladiaceho zariadenia, zhoda svetelného zdroja sa 
nehodnotila.Trieda energetickej účinnosti

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov
Doplňujúce informácie:
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2019 nájdené: www.lord.eu

Inormácie o modeli v databáze výrobkov defnované v nariadení (EÚ) 2019/2016 
nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu: https://eprel.ec.europa.
eu/qr/312477
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INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: LORD
Adresa dodávateľa: LORD Hausgeräte GmbH, Greschbachstraße 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland
Identikačný kód modelu: G2
Typ chladiaceho spotrebiča: Mraznička
Spotrebič s nízkou 
hlučnosťou: Nie Dizajn: voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie 
vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Áno

Všeobecné parametre výrobku: -
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové 
rozmery (v 
milimetroch)

Výška 845
Celkový objem (v dm3 alebo l) 198Šírka 905

Hĺbka 545
EEI (%) 100 Trieda energetickej účinnosti E
Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom 
[dB(A) re 1 pW]

40 Trieda úrovne vydávaného 
hluku prenášaného vzduchom C

Ročná spotreba energie 
(kWh/a) 199,94 Klimatická trieda: SN/N/ST/T

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

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

42

Zimné nastavenie Nie
Parametre oddelení:

Typ oddelenia
Objem 

oddelenia 
(v dm3 alebo l)

Odporúčané 
nastavenie teploty 
pre optimalizované 

skladovanie 
potravín (°C)

Mraziaci 
výkon 

(kg/24 h)

Typ odmrazovania 
(automatické 

odmrazovanie 
= A, manuálne 
odmrazovanie 

= M)
Oddelenie s 
podmienkami 
komory

Nie — — — —

Oddelenie na 
uchovávanie 
vína

Nie — — — —

Oddelenie s 
podmienkami 
pivnice

Nie — — — —

Oddelenie 
na čerstvé 
potraviny

Nie — — — —
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Oddelenie na 
uchovávanie rýchlo 
sa kaziacich potravín

Nie — — — —

Bezhviezdičkové 
alebo výroba ľadu Nie — — — —

Jednohviezdičkové Nie — — — —
Dvojhviezdičkové Nie — — — —
Trojhviezdičkové Nie — — — —
Štvorhviezdičkové Áno 198,0 -18 12 M
Dvojhviezdičkový 
oddiel Nie — — — —

Oddelenie s 
premenlivou 
teplotou

typy oddelení — — — —

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach
Funkcia rýchleho mrazenia Áno
Parametre zdroja svetla:
Typ zdroja svetla Táto správa o skúške sa týkala iba chladiacej funkcie 

chladiaceho zariadenia, zhoda svetelného zdroja sa 
nehodnotila.Trieda energetickej účinnosti

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov
Doplňujúce informácie:
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2019 nájdené: www.lord.eu

Inormácie o modeli v databáze výrobkov defnované v nariadení (EÚ) 2019/2016 
nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu: https://eprel.ec.europa.
eu/qr/312472
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INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: LORD
Adresa dodávateľa: LORD Hausgeräte GmbH, Greschbachstraße 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland
Identikačný kód modelu: G3
Typ chladiaceho spotrebiča: Mraznička
Spotrebič s nízkou 
hlučnosťou: Nie Dizajn: voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie 
vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Áno

Všeobecné parametre výrobku: -
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové 
rozmery (v 
milimetroch)

Výška 845
Celkový objem (v dm3 alebo l) 246Šírka 954

Hĺbka 545
EEI (%) 100 Trieda energetickej účinnosti E
Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom 
[dB(A) re 1 pW]

40 Trieda úrovne vydávaného 
hluku prenášaného vzduchom C

Ročná spotreba energie 
(kWh/a) 215 Klimatická trieda: SN/N/ST/T

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

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

43

Zimné nastavenie Nie
Parametre oddelení:

Typ oddelenia
Objem 

oddelenia 
(v dm3 alebo l)

Odporúčané 
nastavenie teploty 
pre optimalizované 

skladovanie 
potravín (°C)

Mraziaci 
výkon 

(kg/24 h)

Typ odmrazovania 
(automatické 

odmrazovanie 
= A, manuálne 
odmrazovanie 

= M)
Oddelenie s 
podmienkami 
komory

Nie — — — —

Oddelenie na 
uchovávanie 
vína

Nie — — — —

Oddelenie s 
podmienkami 
pivnice

Nie — — — —

Oddelenie 
na čerstvé 
potraviny

Nie — — — —
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Oddelenie na 
uchovávanie rýchlo 
sa kaziacich potravín

Nie — — — —

Bezhviezdičkové 
alebo výroba ľadu Nie — — — —

Jednohviezdičkové Nie — — — —
Dvojhviezdičkové Nie — — — —
Trojhviezdičkové Nie — — — —
Štvorhviezdičkové Áno 246,0 -18 14 M
Dvojhviezdičkový 
oddiel Nie — — — —

Oddelenie s 
premenlivou 
teplotou

typy oddelení — — — —

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach
Funkcia rýchleho mrazenia Áno
Parametre zdroja svetla:
Typ zdroja svetla Táto správa o skúške sa týkala iba chladiacej funkcie 

chladiaceho zariadenia, zhoda svetelného zdroja sa 
nehodnotila.Trieda energetickej účinnosti

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov
Doplňujúce informácie:
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2019 nájdené: www.lord.eu

Inormácie o modeli v databáze výrobkov defnované v nariadení (EÚ) 2019/2016 
nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu: https://eprel.ec.europa.
eu/qr/543897
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INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: LORD
Adresa dodávateľa: LORD Hausgeräte GmbH, Greschbachstraße 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland
Identikačný kód modelu: G4
Typ chladiaceho spotrebiča: Mraznička
Spotrebič s nízkou 
hlučnosťou: Nie Dizajn: voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie 
vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Áno

Všeobecné parametre výrobku: -
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové 
rozmery (v 
milimetroch)

Výška 845
Celkový objem (v dm3 alebo l) 308Šírka 1120

Hĺbka 700
EEI (%) 100 Trieda energetickej účinnosti E
Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom 
[dB(A) re 1 pW]

40 Trieda úrovne vydávaného 
hluku prenášaného vzduchom C

Ročná spotreba energie 
(kWh/a) 235,5 Klimatická trieda: SN/N/ST/T

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

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

43

Zimné nastavenie Nie
Parametre oddelení:

Typ oddelenia
Objem 

oddelenia 
(v dm3 alebo l)

Odporúčané 
nastavenie teploty 
pre optimalizované 

skladovanie 
potravín (°C)

Mraziaci 
výkon 

(kg/24 h)

Typ odmrazovania 
(automatické 

odmrazovanie 
= A, manuálne 
odmrazovanie 

= M)
Oddelenie s 
podmienkami 
komory

Nie — — — —

Oddelenie na 
uchovávanie 
vína

Nie — — — —

Oddelenie s 
podmienkami 
pivnice

Nie — — — —

Oddelenie 
na čerstvé 
potraviny

Nie — — — —



 88

Oddelenie na 
uchovávanie rýchlo 
sa kaziacich potravín

Nie — — — —

Bezhviezdičkové 
alebo výroba ľadu Nie — — — —

Jednohviezdičkové Nie — — — —
Dvojhviezdičkové Nie — — — —
Trojhviezdičkové Nie — — — —
Štvorhviezdičkové Áno 308,0 -18 16 M
Dvojhviezdičkový 
oddiel Nie — — — —

Oddelenie s 
premenlivou 
teplotou

typy oddelení — — — —

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach
Funkcia rýchleho mrazenia Áno
Parametre zdroja svetla:
Typ zdroja svetla Táto správa o skúške sa týkala iba chladiacej funkcie 

chladiaceho zariadenia, zhoda svetelného zdroja sa 
nehodnotila.Trieda energetickej účinnosti

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov
Doplňujúce informácie:
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2019 nájdené: www.lord.eu

Inormácie o modeli v databáze výrobkov defnované v nariadení (EÚ) 2019/2016 
nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu: https://eprel.ec.europa.
eu/qr/312455
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INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: LORD
Adresa dodávateľa: LORD Hausgeräte GmbH, Greschbachstraße 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland
Identikačný kód modelu: G5
Typ chladiaceho spotrebiča: Mraznička
Spotrebič s nízkou 
hlučnosťou: Nie Dizajn: voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie 
vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Áno

Všeobecné parametre výrobku: -
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové 
rozmery (v 
milimetroch)

Výška 850
Celkový objem (v dm3 alebo l) 371Šírka 1300

Hĺbka 705
EEI (%) 100 Trieda energetickej účinnosti E
Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom 
[dB(A) re 1 pW]

40 Trieda úrovne vydávaného 
hluku prenášaného vzduchom C

Ročná spotreba energie 
(kWh/a) 254 Klimatická trieda: SN/N/ST/T

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

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

43

Zimné nastavenie Nie
Parametre oddelení:

Typ oddelenia
Objem 

oddelenia 
(v dm3 alebo l)

Odporúčané 
nastavenie teploty 
pre optimalizované 

skladovanie 
potravín (°C)

Mraziaci 
výkon 

(kg/24 h)

Typ odmrazovania 
(automatické 

odmrazovanie 
= A, manuálne 
odmrazovanie 

= M)
Oddelenie s 
podmienkami 
komory

Nie — — — —

Oddelenie na 
uchovávanie 
vína

Nie — — — —

Oddelenie s 
podmienkami 
pivnice

Nie — — — —

Oddelenie 
na čerstvé 
potraviny

Nie — — — —
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Oddelenie na 
uchovávanie rýchlo 
sa kaziacich potravín

Nie — — — —

Bezhviezdičkové 
alebo výroba ľadu Nie — — — —

Jednohviezdičkové Nie — — — —
Dvojhviezdičkové Nie — — — —
Trojhviezdičkové Nie — — — —
Štvorhviezdičkové Áno 371,0 -18 18 M
Dvojhviezdičkový 
oddiel Nie — — — —

Oddelenie s 
premenlivou 
teplotou

typy oddelení — — — —

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach
Funkcia rýchleho mrazenia Áno
Parametre zdroja svetla:
Typ zdroja svetla Táto správa o skúške sa týkala iba chladiacej funkcie 

chladiaceho zariadenia, zhoda svetelného zdroja sa 
nehodnotila.Trieda energetickej účinnosti

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov
Doplňujúce informácie:
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2019 nájdené: www.lord.eu

Inormácie o modeli v databáze výrobkov defnované v nariadení (EÚ) 2019/2016 
nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu: https://eprel.ec.europa.
eu/qr/312447


