
Leverandørens navn
eller varemærke: Bosch

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

Modelidentifikation: KGV33VWEA

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat: Type design: Fritstående

Vinkøleskab: Nej Andre køle/fryseapparater:

Generelle produktparametre:

Parameter Værdi Parameter Værdi

Udvendige dimensioner (i
mm)

Højde 176.0

Samlet volumen (dm3 eller
liter)Bredde 60.0

Dybde 65.0

EEI 99.9 Energieffektivitetsklasse E (c)

Emission af luftbåren støj
(dB(A) re 1 pW) 39 Klasse for emission af

luftbåren støj C (c)

Årligt energiforbrug
(kWh/a) 228 Klimaklasse: udvidet tempereret - tro-

pisk

Minimumsomgivelsestem-
peratur (°C), som køle-
/fryseapparatet er egnet til

10 (c)
Maksimumsomgivelses-
temperatur (°C), som køle-
/fryseapparatet er egnet til

43 (c)

Vinterdriftsindstilling Ja
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Rumparametre:

Rumtype

Rumparametre og værdier

Rumvo-
lumen
(dm3
eller
liter)

Anbefalet temperatur med
henblik på optimal opbeva-

ring af fødevarer (°C).
Indstillingen må ikke være

i modstrid med opbeva-
ringsbetingelser fastsat i

tabel 3 i bilag IV

Indfrys-
ningskapa-

citet
(kg/24h)

Afrimnings-
metode

(automatisk
afrimning =
A, manuel
afrimning =

M)

Pantry Nej - - - M

Opbevaring af vin Nej - - - M

Opbevaring af vin 2 Nej - - - M

Opbevaring af vin 3 Nej - - - M

Svale Nej - - - M

Ferskvarer Ja 195.0 4 - M

Friskkøl Nej - - - M

Ingen stjerne og isboks Nej - - - M

1 stjerne Nej - - - M

2 stjerner Nej - - - M

3 stjerner Nej - - - M

4 stjerner Ja 94.0 -18 - M

2-stjerneafdeling Nej - - - M

Rum med variabel tempe-
ratur - - - - -

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning

Lyskildeparametre  (a)  (b):

Type lyskilde

Energieffektivitetsklasse

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (b) : 2 år
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Yderligere oplysninger:

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommis-
sionens forordning (EU) 2019/2019 (d)  (b), forefindes: www.bosch-home.com/energylabel

(a)  Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (e)

(b)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af lyskilder og om
ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (se side 68 i denne EUT).

(c)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forord-
ning (EU) 2017/1369.

(d)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke
indlæse denne oplysning.

(e)  Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt
design af køle/fryseapparater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om
ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 643/2009 (se side 187 i denne EUT).
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