
Naam van de leverancier
of het handelsmerk: Bosch

Adres van de leverancier
(b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Typeaanduiding: GIN31ACE0

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat: Nee Ontwerptype: Inbouw

Wijnbewaarkast: Nee Ander koelapparaat: Nee

Algemene productparameters:

Parameter Waarde Parameter Waarde

Totale afmetingen (milli-
meter)

Hoogte 102.1

Totaal volume (dm3 of l) 100Breedte 55.8

Diepte 54.5

EEI 95.3 Energie-efficiëntieklasse E (c)

Emissie van akoestisch
luchtgeluid (dB(A) re 1
pW)

37 Emissieklasse voor akoes-
tisch luchtgeluid C (c)

Jaarlijks energieverbruik
(kWh/jaar) 187 Klimaatklasse: uitgebreid gematigd - tro-

pisch

Laagste omgevingstempe-
ratuur (°C) waarvoor het
koelapparaat geschikt is

10 (c)
Hoogste omgevingstempe-
ratuur (°C) waarvoor het
koelapparaat geschikt is

43 (c)

Winterinstelling Nee
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Compartimentparameters:

Compartimenttype

Compartimentparameters en waarden

Com-
parti-
ment-

volume
(dm3 of

l)

Aanbevolen temperatuur-
instelling voor optimale

voedselopslag (°C)
Deze instellingen zijn niet

in tegenspraak met de
opslagomstandigheden
zoals vermeld in tabel 3

van bijlage IV

Vriesver-
mogen

(kg/24u)

Ontdooi-
type (zelf-
ontdooi-

functie = Z,
handmatige

ontdooi-
functie = H)

Voorraad Nee - - - -

Wijnbewaring Nee - - - -

Wijnbewaring 2 Nee - - - -

Wijnbewaring 3 Nee - - - -

Kelder Nee - - - -

Vers voedsel Nee - - - -

Chill Nee - - - -

0 sterren of ijsmaker Nee - - - -

1 ster Nee - - - -

2 sterren Nee - - - -

3 sterren Nee - - - -

4 sterren Ja 100.0 -18 - Z

2-sterrengedeelte Nee - - - -

Compartiment met varia-
bele temperatuur - - - - -

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie Ja

Lichtbronparameters  (a)  (b):

Type lichtbron LED

Energie-efficiëntieklasse

Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie  (b) : 2 jaar
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Aanvullende informatie:

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij
Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie (d)  (b): www.bosch-home.com/energylabel

(a)  zoals vastgesteld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2015 van de Commissie (e).

(b)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2015 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van
Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etiket-
tering van lichtbronnen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commis-
sie (zie bladzijde 68 van dit Publicatieblad).

(c)  wijzigingen van deze elementen worden niet relevant geacht voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van
Verordening (EU) 2017/1369.

(d)  de leverancier voert deze gegevens niet in indien de productendatabank de definitieve inhoud van deze
cel automatisch aanmaakt.

(e)  Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake
ecologisch ontwerp voor koelapparaten overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 643/2009 van de Commissie (zie bladzijde 187 van
dit Publicatieblad).
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