
˽͍ͪͦ͒ͯͭͦ͟ ˮͤͺͦͪͣ͊ͼ͙͔ͦͤͤ ˶͙ͫͭ
ЕС декларация за съответствие по отношение на потреблението на енергия съгласно (ЕС) 2019/2019 
Енергийно етикетиране (ЕС) 2019/2016

ˮ͔ͣ ͙͙͡ ͭΆ͎͍ͪͦͫ͊͟ ͣ͊ͪ͊͟ ͤ͊ ͍͒ͦͫͭ͊;͙͊͟Υ Bompani - Bompani

ˢ͔͒ͪͫ ͤ͊ ͍͒ͦͫͭ͊;͙͊͟: Assistenza di FOX SPA di RENZO BOMPANI e C., Via Pienza 100, 41126 Modena Modena
Modena, IT

ˮ͔͙͒ͤͭͺ͙͊ͭͦͪ͟ ͤ͊ ͔ͣͦ͒͊͡:   BOCB617/C

͙́ͨ ͻ͙͔͊͒ͤ͡͡ ͔ͯͪ͒:

Уред с ниско ниво на шума: Не Тип конструкция: свободностоящ

Охладител за вино: Не други хладилни уреди: Не

˻͍͙ͫͤͦͤ ͔͙ͨ͊ͪ͊ͣͭͪ ͤ͊ ͨͪͦ͒ͯͭ͊͟:

Параметър Стойност Параметър Стойност
височ.      1 901
ширина 605Габаритни размери

(милиметри)
дълбоч. 681

Общ обем (dm³ или l) 330

ИЕЕ 99 Клас на енерг. ефективност E
Емисия на въздушен шум
(dB(A) re 1 pW) 41 Клас на емисията на

въздушен шум C

Годишно енергопотребление
(kWh/a) 250 Климатичен клас: разширен умерен,

тропичен
Минимална околна
температура (ºC), за която
хладилният уред е
подходящ

10

Максимална околна
температура (ºC), за която
хладилният уред е
подходящ

43

Зимни настройки Не  
˽͔͙͊ͪ͊ͣͭͪ ͤ͊ ͔͔͙͔ͦͭ͒ͤͭͦ͡:

Параметри и стойности на отделението

Тип отделение Обем на отделе-
нието (dm³ или l)

         Препоръчи-
       телна тем. за

     оптимално
    съхранение на

хранителни
      продукти (ºC)

 Tези настрой-
   ки не трябва 
   да противоре-

     чат на усло-
      вията за съх-
     ранение, опр.
    в таб.3 от 
    приложение
  IV

Капацитет на
замразяване
(kg/24h)

Вид обезскрежаване
 (автоматично = A,

   ръчно = M)

Трайни продукти Не - - - -
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охладител за вино Не - - - -
отд. тип "зимник" Не - - - -
пресни храни Да 230,0 - - A
лесно разв. се храни Не - - - -

0-звезди/ледогенератор Не - - - -
1-звезда Не - - - -
2-звезди Не - - - -
3-звезди Не - - - -
4-звезди Да 101,0 - - A
2-звезди секция Не - - - -

отделение с променли-
ва температура - - - - -

˭͊ ͔͔͙ͦͭ͒ͤ͡Ύ п ͍͔͙͒͘͘

Функция за бързо замразяване Да
˽͔͙͊ͪ͊ͣͭͪ ͤ͊ ͍͔͙͙ͫͭͤͤ͡Ύ ͙ͭͦ͘;͙ͤ͟:

Тип на светлинния източник -
Клас на енергийна ефективност -
˸͙͙͔ͤͣ͊ͤ͡ ͫͪͦ͟ ͤ͊ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊Σ ͔͎ͨͪ͒͊͊ͤ͊͡ ͦͭ ͍͒ͦͫͭ͊;͙͊͟: 24 месеца

˨ͦͨΆ͙͔ͤͭͤ͊͡͡ ͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙Ύ:

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4(a) от приложение  
към регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: www.bompani.it 
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