
Informační list F>HILCO� 

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016 

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO 

Adresa výrobce: černokostelecká 2111, 10000 Prague, CZ 

Identifikační značka modelu: PC 165 E 

Typ chladicího zařízení: Kombinovaná chladnička 

Nízkohlučný spotřebič: Ne Typ spotřebiče: volněstojící 

Zařízení pro skladování vína: Ne Ostatní chladicí spotřebiče ano 

Základní specifikace: 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Výška 1430 

Rozměry v mm Šířka 495 Celkový objem (dm3 nebo I) 175 

Hloubka 562 

Index energetické účinnosti (EEI) 100 Třída energetické účinnosti* E 

Akustický zvuk emise hluku 
39 Třída akustických emisí hluku C 

(dB(A) re 1 pW) 

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 195.09 Klimatická třída: ST/N 

Minimální okolní teplota(° C), pro 
16 

Maximální okolní teplota (° C), pro 
38 

které je chladicí zařízení vhodné které je chlazení zařízení je vhodné 

Nastavení spotřebiče na zimu Ne 

Specifikace prostoru 

Parametry a hodnoty chladícího prostoru 

Typ odmrazování: 

Doporučené 
(auto-

nastavení 
Typ prostoru Objem spotřebiče teploty pro Mrazící kapacita 

odmrazování 

(dm3 nebo I) optimalizované (kg/24h) 
=A 

skladování 
manuální 

potravin (° C) 
odmrazování = 

M) 

Komora / spíž Ne - - - -

Skladování vína Ne - - - -

Sklepní prostor Ne - - - -

čerstvé potraviny Ano 122 4 - M 

Mrazící prostor Ne - - - -

O-hvězdička nebo
Ne 

výrobník ledu
- - - -
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1-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdička Ne - - - -

3-hvězdička Ne - - - -

4-hvězdička Ano 53 -18 2,4 M 

2-hvězdičkový
Ne - - - -

prostor

Zásuvka 

s měnící se - - - - -

teplotou 

4-hvězdičkový prostor

Funkce rychlého zmrazení Ne 

Parametry zdroje světla: 

Použitá světelná technologie: LED; Nesměrové nebo 

směrové:-; Síťové nebo jiné než hlavní:-; Připojený světelný 

Typ světelného zdroje zdroj (CLS): Ne; Barevný světelný zdroj: Ne; Obálka:-; 

Zdroj světla s vysokým jasem: Ne; Antireflexní štít: Ne; 

Stmívatelné: -

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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