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Ražojuma informācijas lapa
DELEĢĒTĀ REGULA 2019/2016

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme Miele

Piegādātāja adrese Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modeļa identifikators KFN 4374 ED

Aukstumiekārtas veids

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni nē Konstrukcijas veids brīvstāvoša

Vīna uzglabāšanas iekārta nē Cita veida aukstumiekārta jā

Vispārīgie ražojuma parametri

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība

Kopējie izmēri 
(milimetros)

Augstums 1860 Kopējais tilpums (dm³ vai l) 326

Platums 600

Dziļums 660

EEI 99.9 Energoefektivitātes klase E

Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 
pW) 39 Gaisvadītā trokšņa emisijas klase C

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) 238 Klimata klase1) N, SN, ST, T

Minimālā apkārtējās vides temperatūra 
(°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota 10 Maksimālā apkārtējās vides temperatūra 

(°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota 43

Ziemas slēdzis nē

Nodalījuma parametri

Nodalījuma veids Nodalījuma parametri un vērtības

Nodalījuma tilpums 
(dm³ vai l)

Ieteicamie 
temperatūras 

iestatījumi 
optimālai pārtikas 
uzglabāšanai (°C). 

Šie iestatījumi 
nedrīkst būt 
pretrunā IV 

pielikuma 3. tabulā 
noteiktajiem 

uzglabāšanas 
apstākļiem

Saldēšanas jauda 
(kg/24 h)

Atkausēšanas 
veids (automātiska 

atkausēšana 
= A, manuāla 

atkausēšana = M)

Pieliekamā nodalījums nē - - - -

Vīna uzglabāšanas 
nodalījums nē - - - -

Pagraba nodalījums nē - - - -

Svaigas pārtikas 
nodalījums jā 237.0 4 - A

Dzesināšanas nodalījums nē - - - -

Bezzvaigznītes 
nodalījums vai ledus 
gatavošanas nodalījums

nē - - - -

Vienas zvaigznītes 
nodalījums nē - - - -
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Divu zvaigznīšu 
nodalījums nē - - - -

Trīs zvaigznīšu 
nodalījums nē - - - -

Četru zvaigznīšu 
nodalījums jā 89.0 -18 10.00 A

Divu zvaigznīšu sekcija nē - - - -

Maināmas temperatūras 
nodalījums - - - - -

Četru zvaigznīšu nodalījumiem

Ātrās sasaldēšanas funkcija nē

Vīna uzglabāšanas iekārtām

Standarta vīna pudeļu skaits -

Gaismas avota parametri

Gaismas avota veids LED

Energoefektivitātes klase G

Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums 24 mēneši 

Papildu informācija

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas 
Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta a) apakšpunktā

https://www.miele.com/

1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical


