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GMX945MC9F 
 

Informačný list pre chladiace a mraziace prístroje a pre kombinácie chladničky s mrazničkou, podľa Nariadení Európskej únie č. 2019/2016 

Značka LG 

Názov výrobku GMX945MC9F 

Kategória chladiacich prístrojov pre domácnosť (1) 7 

Trieda energetickej účinnosti (2) F (v rozsahu A až G) 

Ročná spotreba energie (kWh/rok) (AE_C) (3) 450 

Úžitkový objem, chladiaca zóna celkom (l) 365 

z toho chladiaca zóna (l) - 

z toho zóna pre víno (l) - 

z toho pivničná zóna (l) - 

z toho skladovací priestor pre čerstvé potraviny (l) 365 

Úžitkový objem, mraziaca zóna (l) 273 

Hviezdičkové označenie (4)  **** 

Teplota ostatných zón (°C) - 

Najnižšia teplota vo vinotéke (°C) - 

Nenamŕzajúce Áno 

Doba skladovania pri poruche (h) 12 

Kapacita mrazenia (kg/24h) (5) 10 

Klimatická trieda (6) N/T 

Hlučnosť (dB(A) re 1pW) 40 

Trieda hlučnosti C (v rozsahu A až D) 

Vstavaný spotrebič Nie 

Vinotéka (7) Nie 

Voľne stojaci prístroj / podstavný áno / - 

Rozmery prístroja v×š×h (cm) 179,3 × 91,2 × 74,4 

Váha brutto (kg) 159 

Váha netto (kg) 149 

Príkon (W) - 

Istenie (A) 10 

Napätie (V) 220 - 240 

Frekvencia (HZ) 50 

Vysvetlivky:   
1) Kategórie chladiacich prístrojov pre domácnosť: 1 = chladnička s jednou alebo viac priehradkami pre čerstvé potraviny; 2 = chladnička s pivničnou zónou, 
chladnička s pivničnou zónou a vinotékou; 3 = chladnička s chladiacou zónou a 0hviezdičkovou priehradkou; 4 = chladnička s 1hviezdičkovou zónou; 5= 
chladnička s 2hviezdičkovou zónou; 6= chladnička s 3hviezdičkovou zónou; 7 = chladnička s mrazničkou; 8 = mraznička; 9 = pultová mraznička; 10 = viacúčelový 
chladiaci prístroj a ostatné chladiace prístroje 
2) Stupnica od A+++ (najúspornejší) do D (najnižšia účinnosť) 
3) Spotreba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na výsledkoch normalizovanej skúšky počas doby 24 hodín. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe 
používania a umiestnenia spotrebiča. 
4) * = priehradka –6°C alebo chladnejšie. *** = priehradka s hĺbkovým chladením -18 °C alebo chladnejšie, **** = mraziaca zóna a zóna hĺbkového chladenia -18 
°C a chladnejšie s minimálnou kapacitou mrazenia 
5) Kapacity mrazenia v uvedenom množstve je možné dosiahnuť len po prepnutí na trvalú prevádzku a nie je možné zopakovať skôr ako za 24 hodín. Riaďte sa 
pokynmi v návode na obsluhu. 

6) Klimatická trieda SN: prístroj je určený pre prevádzku v prostredí s teplotou medzi +10°C a +32°C 
   Klimatická trieda N: prístroj je určený pre prevádzku v prostredí s teplotou medzi +16°C a +32°C 
   Klimatická trieda ST: prístroj je určený pre prevádzku v prostredí s teplotou medzi +16°C a +38°C 
   Klimatická trieda T: prístroj je určený pre prevádzku v prostredí s teplotou medzi +16°C a +43°C 
7) Tento prístroj je určený výhradne na skladovanie vína 


