
A szállító neve vagy véd-
jegye: Bosch

A szállító címe  (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellazonosító: KAG93AIEP

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású
készülék: Nem Kialakítás típusa: Szabadonálló

Bortároló készülék: Nem Egyéb hűtőkészülék: Nem

Általános termékparaméterek:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Teljes méret (milliméter-
ben)

Magasság: 1787

Össztérfogat (dm3 vagy l) 560Szélesség 908

Mélység 707

EEI 99.9 Energiahatékonysági
osztály E (c)

Levegőben terjedő akuszti-
kus zajkibocsátás [1 pW-ra
vonatkoztatott dB(A)]

42
A levegőben terjedő
akusztikus zajkibocsátás
osztálya

D (c)

Éves energiafogyasztás
(kWh/év) 323 Klímaosztály: bővített mérsékelt

Az a környezeti hőmérsék-
leti minimum (°C), amelyre
a hűtőkészülék alkalmas

10 (c)

Az a környezeti hőmérsék-
leti maximum (°C),
amelyre a hűtőkészülék
alkalmas

43 (c)

Téli üzemmód Nem
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Rekeszparaméterek:

Rekesztípus

Rekeszparaméterek és -értékek

Rekesz
térfogat

(dm3
vagy l)

Az élelmiszerek optimális
tárolására szolgáló ajánlott
hőmérséklet-beállítás (°C)

Ezek a beállítások nem
lehetnek ellentmondásban
a IV. melléklet 3. tábláza-
tában előírt tárolási felté-

telekkel.

Fagyasztó-
kapacitás
(kg/24 h)

Jégte-
lenítés

típusa (au-
tomatikus

jégtelenítés
= A,

manuális
jégtelenítés

= M)

Kamra Nem - - - -

Bortároló Nem - - - -

Bortároló 2 Nem - - - -

Bortároló 3 Nem - - - -

Pince Nem - - - -

Frissentartó Igen 369.0 4 - A

Hűtőrekesz Nem - - - -

0-csillagos vagy jég-
készítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 185.0 -18 12.00 A

2-csillagos rész Igen 6.0 - - A

Változtatható hőmérsék-
letű rekesz - - - - -

4-csillagos rekeszek esetében

Gyorsfagyasztási lehetőség Igen

A fényforrás paraméterei  (a)  (b):

A fényforrás típusa LED

Energiahatékonysági osztály G

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama  (b) : 2 év
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További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet (d) mellékletének 4. a)
pontjában foglalt információ (b) megtalálható:
 www.bosch-home.com/energylabel

(a)  Az (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (e) megfelelően meghatározott érté-
kek.

(b)  A Bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való
kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 68 oldalát).

(c)  Az e tételekhez kapcsolódó módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke 4. pontjának alkal-
mazásában nem tekintendők relevánsnak.

(d)  Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az
adatokat nem kell bevinnie.

(e)  A Bizottság (EU) 2019/2019 rendelete (2019. október 1.) a hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére
vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatá-
rozásáról, valamint a 643/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 187
oldalát).
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