
Produktdatabladet - (EU) 2019/2016

Leverandørens navn eller varemærke: BAUKNECHT

Leverandørens adresse: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelidentifikation: KGN 20C2EIN

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat: Nej Type design: Fritstående

Vinkøleskab: Nej Andre køle/fryseapparater: Ja

Generelle produktparametre:

Parameter Værdi Parameter Værdi

Udvendige di-
mensioner (i
mm)

Højde 2027

Samlet volumen (dm3 eller liter) 367Bredde 596

Dybde 678

EEI 64 Energieffektivitetsklasse C

Emission af luftbåren støj (dB(A) re
1 pW)

33 Klasse for emission af luftbåren støj B

Årligt energiforbrug (kWh/a) 162 Klimaklasse:
udvidet tempereret/

tropisk

Minimumsomgivelsestemperatur
(°C), som køle/fryseapparatet er
egnet til

10
Maksimumsomgivelsestemperatur (°C),
som køle/fryseapparatet er egnet til

43

Vinterdriftsindstilling Nej



Rumparametre:

Rumtype

Rumparametre og værdier

Rumvolumen
(dm3 eller liter)

Anbefalet tem-
peratur med hen-

blik på optimal
opbevaring af
fødevarer (°C).

Indstillingen må
ikke være i mod-
strid med opbe-

varings-
betingelser fast-

sat i tabel 3 i bilag
IV

Indfrysningska-
pacitet

(kg/24h)

Afrimningsme-
tode (automatisk

afrimning = A,
manuel afrimning

= M)

Pantry nej - - - -

Opbevaring af
vin

nej - - - -

Svale nej - - - -

Ferskvarer ja 263,0 4 - A

Friskkøl nej - - - -

Ingen stjerne og
isboks

nej - - - -

1 stjerne nej - - - -

2 stjerner nej - - - -

3 stjerner nej - - - -

4 stjerner ja 104,0 -18 11,0 A

2-stjerneafdel-
ing

nej - - - -

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning Ja

Til apparater til opbevaring af vin



Antal standard vinflaske -

Lyskildeparametre :

1

Type lyskilde LED

Energieffektivitetsklasse F

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 måneder

Yderligere oplysninger: Årene med garantier kan være forskellige i henhold til anden national lovgivning. Und-
tagelser: Irland, Storbritannien: 12 måneder; Spanien, Portugal: 36 måneder; Norge: 60 måneder

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens
forordning (EU) 2019/2019 , forefindes: https://docs.whirlpool.eu


