
Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

Leverantörens namn
eller varumärke (a) (b) : Siemens

Leverantörens adress  (a)

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

Modellbeteckning (a) : KG39N2ICF

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt: Saknas Konstruktionstyp: Fristående

Vinkylskåp: Saknas Annan kyl-/frysprodukt: Saknas

Allmänna produktparametrar:

Parameter Värde Parameter Värde

Totalmått (mm) (a) (b)

Höjd 2030

Totalvolym (dm3 eller liter) 363Bredd 600

Djup 665

EEI 64 Energieffektivitetsklass C (c)

Utsläpp av luftburet akus-
tiskt buller (dB(A) re1 pW) 35 Utsläppsklass för luftburet

akustiskt buller B (a)

Årlig energianvändning
(kWh/år) 162 Klimatklass:

Subtropisk, Tempererad,
tropisk, Utökad tempera-

tur

Lägsta omgivningstempe-
ratur (°C) för vilken
kyl-/frysprodukten är läm-
pad

10 (c)

Högsta omgivningstempe-
ratur (°C) för vilken
kyl-/frysprodukten är läm-
pad

43 (c)

Vinterinställning Saknas
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Fackens parametrar:

Typ av fack

Fackens parametrar och värden

Fackets
volym
(dm3
eller
liter)

Rekommenderad tempera-
turinställning för optimal

förvaring av matvaror (°C)
Dessa inställningar får inte
strida mot de förvaringsför-
hållanden som fastställs i

tabell 3 i bilaga IV.

Infrysnings-
kapacitet
(kg/24 h)

Typ av
avfrostning
(A = auto-

matisk
avfrostning,
M = manu-
ell avfrost-

ning)

Skafferi Saknas - - - -

Vinförvaring Saknas - - - -

Vinförvaring 2 Saknas - - - -

Vinförvaring 3 Saknas - - - -

Sval Saknas - - - -

Färskvaror Ja 260.0 4 - A

Nedkylning Saknas - - - -

Nollstjärnigt/isfack Saknas - - - -

Enstjärnigt Saknas - - - -

Tvåstjärnigt Saknas - - - -

Trestjärnigt Saknas - - - -

Fyrstjärnigt Ja 103.0 -18 10.0 A

Tvåstjärnig sektion Saknas - - - -

Flextemperaturfack - - -
 (för fyr-
stjärniga
fack), eller -

-

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsfunktion Ja

För vinkylskåp

Antal standardvinflaskor -

Parametrar för ljuskälla  (b)  (d):

Typ av ljuskälla LED

Energieffektivitetsklass G
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Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  (a) (b) : 24 månader

Ytterligare information (a) (b) :

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilaga II till kommissionens förordning (EU)
2019/2019 (2) finns: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

(a) Denna parameter ska inte anses relevant för tillämpningen av artikel 2.6 i förordning (EU) 2017/1369.

(b)  Ändringar av dessa parametrar ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU.
2017/1369.

(c)  Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leveran-
tören inte ange några värden.

(d) Fastställda i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2015.
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