
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2016

ne Konstrukční typ: volně stojící

ne Jiný chladicí spotřebič: ano

Hodnota Parametr Hodnota

Výška 1775

Šířka 908

Hloubka 647

99 Třída energetické účinnosti E

38
Emisní třída hluku šířeného 

vzduchem
C

317 Klimatická třída: SN N ST

10

Maximální teplota okolí (ve °C), 

pro kterou je chladicí spotřebič 

vhodný
38

ne

Objem prostoru 

(v dm3 nebo l)

Doporučené 

nastavení teploty 

pro optimalizované 

uchovávání 

potravin (ve °C) 

Tato nastavení 

nesmějí být v 

rozporu s 

podmínkami 

uchovávání 

stanovenými v 

příloze IV tabulce 3

Mrazicí výkon (v kg/24 h)

Typ odmrazování 

(automatické odmrazování = 

A, manuální odmrazování = 

M)

Spíž
ne - - - -

Uchovávání 

vína
ne - - - -

S mírnou 

teplotou
ne - - - -

Čerstvé 

potraviny ano 0337.0 +04 - A

Zchlazovací
ne - - - -

Bez označení 

hvězdičkou 

nebo pro 

výrobu ledu

ne - - - -

Celkový objem (v dm3 nebo l) 528

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 

pW)

Nízkohlučný spotřebič:

Parametr

EEI

Název nebo ochranná známka dodavatele:

Adresa dodavatele:

Identifikační značka modelu:

Obecné parametry výrobku:

Celkové rozměry (v milimetrech)

Typ prostoru

Informační list výrobku

Haier

Rue des Graviers 3-5, 92200 Neuilly Sur Seine, FR

HSR3918ENPG

Parametry prostorů:

Typ chladicího spotřebiče:

Spotřebič pro uchovávání vína:

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

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

spotřebič vhodný

Zimní nastavení

Parametry a hodnoty prostorů



Označený 

jednou ne - - - -Označený 

dvěma ano 0025.0 -12 00.00 AOznačený 

třemi ne - - - -Označený 

čtyřmi ano 0166.0 -18 14.00 A

Označený 

dvěma 
ne - - - -

Prostor s 

nastavitelnou 

teplotou
ne - - - -

Třída energetické účinnosti E

Parametry zdroje světla:

Další informace: -

Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle 

bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019:
https://corporate.haier-europe.com/en/

Typ zdroje tepla

Lighting technology used: LED Non-directional or directional: NDLS Mains or non-

mains: MLS Connected light source (CLS): No Colour-tuneable light source: No 

Envelope: - High luminance light source: No Anti-glare shield: No NO

pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami

Funkce rychlého zmrazení ano


