
Informační list výrobku
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka dodavatele: Dometic

Adresa dodavatele: Helpdesk, Hollefeldstrasse 63, 48282 Emsdetten, DE

Identifikační značka modelu: N40S1

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič: Ano Konstrukční typ: vestavný

Spotřebič pro uchovávání vína: Ne Jiný chladicí spotřebič: Ne

Obecné parametry výrobku:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Výška 550

Šířka 405 33
Celkové rozměry
(v mm)

Hloubka 435

Celkový objem (v dm³ nebo l)

EEI 121 Třída energetické účinnosti F

Úroveň emisí hluku šířeného vzdu-
chem (v dB(A) re 1 pW)

0
Třída emisí hluku šířeného vzdu-
chem

A

Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 96,0 Klimatická třída: mírné pásmo

Minimální teplota okolí (ve °C), pro
kterou je chladicí spotřebič vhodný

16
Maximální teplota okolí (ve °C), pro
kterou je chladicí spotřebič vhodný

32

Zimní nastavení Ne

Parametry prostorů:

Parametry a hodnoty prostorů

Typ prostoru Objem prostoru
(v dm³ nebo l)

Doporučené na-
stavení teploty
pro optimalizo-

vané uchovávání
potravin (ve °C)
Tato nastave-
ní nesmějí být

v rozporu s pod-
mínkami ucho-
vávání stano-

venými v přílo-
ze IV tabulce 3

Mrazicí vý-
kon (v kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual
defrost=M)

Spíž Ne - - - -

Uchovávání vína Ne - - - -

S mírnou teplo-
tou

Ano 33,0 12 - A

Čerstvé potravi-
ny

Ne - - - -

Zchlazovací Ne - - - -
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Bez označení
hvězdičkou nebo
pro výrobu ledu

Ne - - - -

Označený jed-
nou hvězdičkou

Ne - - - -

Označený dvě-
ma hvězdičkami

Ne - - - -

Označený třemi
hvězdičkami

Ne - - - -

Označený čtyřmi
hvězdičkami

Ne - - - -

Oddíl označený
dvěma hvězdič-
kami

Ne - - - -

Prostor s nasta-
vitelnou teplo-
tou

- - - - -

Parametry zdroje světla:

Typ zdroje světla

Použitý typ světelného zdroje: LED; nesměrový nebo smě-
rový: -; síťový nebo nesíťový: -; propojený světelný zdroj
(CLS): Ne; barevně laditelný světelný zdroj: Ne; baňka: -;
světelný zdroj s vysokým jasem: Ne; clona proti oslnění:
Ne; stmívatelný: -

Třída energetické účinnosti F

Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 0 měsíců

Další informace:

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU)
2019/2019: www.dometic.com
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