
Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI

Denumirea sau marca
comercială a furnizorului
(a) (b) :

Neff

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

Identificatorul de model
(a) : KI6873FE0

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de
zgomot: Nu Tip de proiectare: Încorporabil

Aparat pentru depozitarea
vinului: Nu Alt aparat frigorific: Nu

Parametrii generali ai produsului:

Parametru Valoare Parametru Valoare

Dimensiuni globale (mili-
metri) (a) (b)

Înălțime 1772

Volum total (dm3 sau l) 272Lățime 558

Adâncime 545

EEI 99 Clasă de eficiență energe-
tică E (c)

Emisii acustice în aer [dB-
(A) re 1 pW] 36 Clasă a emisiilor acustice

în aer C (a)

Consum anual de energie
(kWh/a) 207 Clasă climatică: extinsă temperată, sub-

tropicală, temperată

Temperatura ambiantă
minimă (°C) la care este
adaptat aparatul frigorific

10 (c)
Temperatura ambiantă
maximă (°C) la care este
adaptat aparatul frigorific

43 (c)

Reglaj de iarnă Nu
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Parametri ai compartimentelor:

Tip de compartiment

Parametri și valori ale compartimentului

Volu-
mul

com-
parti-

mentu-
lui

(dm3
sau l)

Reglajul recomandat al
temperaturii pentru o sto-

care optimizată a alimente-
lor (°C)

Aceste reglaje nu trebuie
să fie în contradicție cu
condițiile de depozitare

specificate în tabelul 3 din
anexa IV

Capacitate
de conge-
lare (kg/24

h)

Tipul de
dezghețare
(dezghe-
țare auto-
mată = A,

dezghețare
manuală =

M)

Cămară Nu - - - -

Depozitarea vinului Nu - - - -

Depozitarea vinului 2 Nu - - - -

Depozitarea vinului 3 Nu - - - -

Cramă Nu - - - -

Alimente proaspete Da 209.0 4 - A

Răcire Nu - - - -

Fără stele sau pentru pre-
pararea gheții Nu - - - -

1 stea Nu - - - -

2 stele Nu - - - -

3 stele Nu - - - -

Compartiment cu tempera-
tură variabilă Da 63.0 -18 5.0 M

Secțiune cu 2 stele Nu - - - -

Compartiment cu tempera-
tură variabilă - - -

 (pentru
comparti-
mente cu 4
stele) sau
—

-
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În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele

Funcție de congelare rapidă Da

În ceea ce privește aparatele pentru depozita-
rea vinului

Numărul de sticle de vin standard -

Parametrii sursei de lumină  (b)  (d):

Tipul sursei de lumină LED

Clasă de eficiență energetică F

Durata minimă a garanției oferite de furnizor  (a) (b) : 24 luni

Informații suplimentare (a) (b) :

Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 din anexa II la Regulamen-
tul (UE) 2019/2019 al Comisiei: www.neff-home.com/energylabel

(a) Acest element nu trebuie considerat relevant în scopul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul (UE)
2017/1369.

(b)  modificările aduse acestor elemente nu trebuie considerate relevante în scopul articolului 4 alineatul (4)
din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(c)  dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul
nu trebuie să introducă aceste date.

(d) Obținuți în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2015 al Comisiei.

18.09.20213


