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INFORMAČNÍ LIIST

Informační list
DELEGOVANÉ	NAŘÍZENÍ	KOMISE	(EU)	2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: Černokostelecká 2111, 10000 Prague, CZ

Identifikační značka modelu: PW 15 KF

Typ chladicího zařízení: Vinotéka

Nízkohlučný spotřebič: Ne Typ spotřebiče: volně stojící 

Zařízení pro skladování vína: Ano Ostatní chladicí spotřebiče Ne

Základní specifikace:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Rozměry v mm

Výška 690

Celkový	objem	(dm³	nebo	l) 44Šířka 345

Hloubka 450

Index	energetické	účinnosti	(EEI) 183 Třída energetické účinnosti* G

Akustický zvuk emise hluku
(dB(A)	re	1	pW) 41 Třída akustických emisí hluku C

Roční	spotřeba	energie	(kWh/rok) 143 Klimatická třída: N

Minimální	okolní	teplota	(°	C),	pro	
které je chladicí zařízení vhodné 16 Maximální	okolní	teplota	(°	C),	pro	

které je chlazení zařízení je vhodné 32

Nastavení spotřebiče na zimu Ne

Specifikace prostoru

Typ prostoru

Parametry a hodnoty chladícího prostoru

Objem spotřebiče
(dm³	nebo	l)

Doporučené 
nastavení 

teploty pro 
optimalizované 

skladování 
potravin	(°	C)

Mrazící kapacita
(kg/24h)

Typ odmrazování:

(auto-
odmrazování

= A

manuální 
odmrazování =

M)

Komora / spíž Ne - - - -

Skladování vína Ano 44 12 - A

Sklepní prostor Ne - - - -

Čerstvé potraviny Ne - - - -

Mrazící prostor Ne - - - -

0-hvězdička nebo 
výrobník ledu Ne - - - -
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1-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdička Ne - - - -

3-hvězdička Ne - - - -

4-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdičkový 
prostor Ne - - - -

Zásuvka
s měnící se
teplotou

Ne - - - -

Parametry zdroje světla:

Typ světelného zdroje LED

Třída energetické účinnosti -

Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců

Dodatečné informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 
nalezeno: www.philco.cz

*	A	(nejvyšší	účinnost)	až	G	(nejnižší	účinnost)
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR 
kód,	na	dodaném	energetickém	štítku,	obsahuje	odkaz	na	registraci	spotřebiče	v	databázi	EU	Eprel.
Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN62552. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz 
přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších 
dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.
Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez 
předchozího upozornění.
Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí 
to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.
Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis 
závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte https://philco.cz/podpora-a-servis.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
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