
Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2016 DA COMISSÃO

Marca comercial ou
nome do fornecedor (a)
(b) :

Balay

Endereço do fornecedor
(a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identificador de modelo
(a) : 3KIE734F

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído: Não Tipo de construção: Encastrar

Aparelho de armazena-
gem de vinhos: Não Outros aparelhos de refri-

geração: Não

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Dimensões totais (milíme-
tros) (a) (b)

Altura 1772

Volume total (dm3 ou l) 260Largura 541

Profundi-
dade

548

IEE 100 Classe de eficiência ener-
gética E (c)

Emissão de ruído aéreo
(dB(A) re 1pW) 35 Classe de emissão de

ruído aéreo B (a)

Consumo anual de energia
(kWh/a) 234 Classe climática: Subtropical, Temperado,

Temperado ampliado

Temperatura ambiente
mínima (°C) para a qual o
aparelho de refrigeração é
adequado

10 (c)

Temperatura ambiente
máxima (°C) para a qual o
aparelho de refrigeração é
adequado

38 (c)

Regulação de inverno Não
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Parâmetros dos compartimentos:

Tipo de compartimento

Parâmetros e valores dos compartimentos

Volume
do

com-
parti-
mento
(dm3
ou l)

Regulação de temperatura
recomendada para otimi-

zar a conservação dos ali-
mentos (°C)

(estas regulações não
podem contradizer as con-

dições de conservação
estabelecidas no anexo IV,

quadro 3)

Capaci-
dade de

congelação
(kg/24 h)

Tipo de
desconge-
lação (des-
congelação
automática
= A, des-

congelação
manual =

M)

Despensa Não - - - -

Armazenagem de vinhos Não - - - -

Armazenagem de vinhos 2 Não - - - -

Armazenagem de vinhos 3 Não - - - -

Cave Não - - - -

Alimentos frescos Sim 184.0 4 - A

Ultrarrefrigeração Não - - - -

0 estrelas ou produção de
gelo Não - - - -

1 estrela Não - - - -

2 estrelas Não - - - -

3 estrelas Não - - - -

4 estrelas Sim 76.0 -18 4.0 A

Secção de 2 estrelas Não - - - -

Compartimento de tempe-
ratura variável - - -

 (compar-
ti-mentos
de quatro
estrelas) ou
–

-
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Compartimentos de quatro estrelas

Função de congelamento rápido Sim

Aparelhos de armazenagem de vinhos

Número de garrafas de vinho normalizadas -

Parâmetros de fontes de luz  (b)  (d):

Tipo de fonte de luz LED

Classe de eficiência energética E

Duração mínima da garantia do fornecedor  (a) (b) : 24 meses

Informações adicionais (a) (b) :

Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II,
ponto 4, do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: www.balay.es/etiqueta-energetica www.balay.pt/e-
tiquetaenergetica

(a) Irrelevante para efeitos do artigo 2.o, n.o 6, do Regulamento (UE) 2017/1369.

(b)  Alterações irrelevantes para efeitos do artigo 4.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/1369.

(c)  Se a base de dados sobre produtos gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, não é
necessário o fornecedor inserir estes dados.

(d) Determinados em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 da Comissão.
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