
Karta informacyjna produktu
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego
urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Kernau

Adres dostawcy: GT GROUP Tomaszek Sp z o.o., Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut Łańcut Podkarpackie, PL

Identyfikator modelu: KFRC 18163 NF EB

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie
hałasu: Nie Typ: wolnostojące

Urządzenie do przechowywania
wina: Nie Inne urządzenie chłodni-

cze: Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr Wartość Parametr Wartość
Wy-
soko-
ść

1 860

Sze-
roko-
ść

595Całkowite wymiary (w
milimetrach)

Głę-
boko-
ść

650

Całkowita pojemność (dm³
lub l) 330

Wskaźnik efektywności energe-
tycznej

99 Klasa efektywności ener-
getycznej

E

Poziom emisji hałasu akustycz-
nego (dB(A) re 1 pW) 41 Klasa emisji hałasu aku-

stycznego C

Roczne zużycie energii (kWh/r) 250 Klasa klimatyczna: rozszerzona umiarko-
wana, tropikalna

Minimalna temperatura oto-
czenia (ºC), w której można
użytkować urządzenie chłodni-
cze

10

Maksymalna temperatu-
ra otoczenia (ºC), w której
można użytkować urządze-
nie chłodnicze

43

Ustawienie zimowe Nie  
Parametry komory:

Parametry komory i ich wartości

Rodzaj komory Pojemność ko-
mory (dm³ lub l)

Zalecane
ustawienia
temperatu-
ry do opty-

malnego
przechowy-
wania żyw-
ności (ºC)

Zdolność
zamrażania
(kg/24 h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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Ustawie-
nia te nie
mogą być

sprzeczne z
warunkami
przechowy-
wania okre-
ślonymi w
załączniku
IV tabela 3.

Spiżarnia Nie - - - -
Do przechowywania
wina

Nie - - - -

Piwnica Nie - - - -
Świeża żywność Tak 230,0 4 - A
Schładzanie Nie - - - -
Bezgwiazdkowa lub do
wytwarzania lodu

Nie - - - -

Jednogwiazdkowa Nie - - - -
Dwugwiazdkowa Nie - - - -
Trzygwiazdkowa Nie - - - -
Czterogwiazdkowa Tak 100,0 -18 8,0 A
Przegroda dwugwiazd-
kowa

Nie - - - -

Komora o zmiennej
temperaturze - - - - -

W przypadku komór czterogwiazdkowych

Funkcja szybkiego zamrażania Nie
Parametry źródła światła:

Rodzaj źródła światła LED
Klasa efektywności energetycznej E
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące/miesięcy

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporzą-
dzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.kernau.com
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Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating
appliances

Supplier's name or trade mark: Kernau

Supplier's address: GT GROUP Tomaszek Sp z o.o., Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut Łańcut Podkarpackie, PL

Model identifier: KFRC 18163 NF EB

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance: No Design type: freestanding

Wine storage appliance: No Other refrigerating appli-
ance: Yes

General product parameters:

Parameter Value Parameter Value
Height 1 860
Width 595Overal dimensions

(millimetre)
Depth 650

Total volume (dm³ or l) 330

EEI 99 Energy efficiency class E
Airborne acoustical noise emis-
sions (dB(A) re 1 pW) 41 Airborne acoustical noise

emission class C

Annual energy consumption
(kWh/a) 250 Climate class: extended temperate,

tropical

Minimum ambient tempera-
ture (ºC), for which the refrig-
erating appliance is suitable

10

Maximum ambient tem-
perature (ºC), for which
the refrigerating appliance
is suitable

43

Winter setting No  
Compartment Parameters:

Compartment parameters and values

Compartment type Compartment Vol-
ume (dm³ or l)

Recom-
mended
tempera-

ture setting
for opti-

mised food
storage (ºC)
These set-
tings shall
not con-

tradict the
storage

conditions
set out in
Annex IV,
Table 3

Freezing
capacity
(kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual defrost=M)

Pantry No - - - -
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Wine storage No - - - -
Cellar No - - - -
Fresh food Yes 230,0 4 - A
Chill No - - - -
0-star or ice-making No - - - -
1-star No - - - -
2-star No - - - -
3-star No - - - -
4-star Yes 100,0 -18 8,0 A
2-star section No - - - -
Variable temperature
compartment - - - - -

For 4-star compartments

Fast freeze facility No
Light source parameters:

Type of light source LED
Energy efficiency class E
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation
(EU) 2019/2019 is found: www.kernau.com
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