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FIŞA PRODUSULUI

Producator/Importator
Nume model
Categorie
Clasă de eficienţă energe

Pregătit şi declarat conform UE 1060/2010

** Consumul de energie “XYZ” kWh pe an este bazat pe rezultatele testului  
standard de 24 de ore. Consumul real de energie va depinde de modul de 
utilizare a aparatului şi de amplasarea acestuia. 
**Cea mai joasă temperatură pe care o poate alege clientul pentru sectorul de 
vinuri este de 5°C.
*** În funcţie de clasa climaterică declarată, acest aparat este destinat utilizării în 
intervalul de temperaturi de mai jos:
Clasă climaterică SN: + 10ºC până la + 32ºC
Clasă climaterică N: + 16ºC până la + 32ºC
Clasă climaterică ST: + 16ºC până la + 38ºC
Clasă climaterică T: + 16ºC până la + 43ºC
+: Da       
-: Nu       
N/A: Nu se aplică

Emisii zgomot în aer [dB(A) re1pW]
Încorporat 
Observaţie

Clasa EcoLabel UE 
Consum de energie anual [kWh/an]*
Volum net frigider [litri]
Volum net comp ment răcitor [litri]

Volum net [litri]
  Volum net [litri]

Autonomie [h]
Capacitate congelare [kg/24h]
Clasă clim

Fără gheaţă Sector alimente proaspete
Fără gheaţă Comp ment răcitor
Fără gheaţă Sector pentru vinuri **
Fără gheaţă 
Fără gheaţă 
Fără gheaţă Comp ment pivniţă
Fără gheaţă  Alt comp ment

  Volum net [litri]
Volum net Zero-Star [litri]
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