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Vă felicităm pentru alegerea acestui aparat. Sperăm că îl veţi folosi pentru mult timp şi că veţi fimulţumiţi de
designul şi performanţele sale deosebite.
Atenţionări
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, citiţi cu atenţie şi în întregime aceste instrucţiuni. Ele conţin informaţii
importante referitoare la instalarea, utilizarea şi întreţinerea aparatului dumneavoastră. Păstraţi instrucţiunile
într-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu uşurinţă ulterior. De asemenea, ele pot fi folositoare ulterior
unui alt utilizator.
• Nu conectaţi aparatul la reţea până nu aţi îndepărtat complet ambalajul şi piesele de protecţie din timpul
transportului
• Lăsaţi aparatul in poziţie verticală pentru cel puţin 4 ore înainte de a-l porni, pentru a permite sistemului să
se stabilizeze dacă a fost transportat orizontal.
• Acest obiect trebuie să fie utilizat numai pentru scopurile pentru care a fost creat, pentru păstrarea si
refrigerarea produselor alimentare.
• Nu se recomandă utilizarea acestui produs într-o cameră neîncălzită, rece, cum ar fi un garaj, cămară, balcon,
în aer liber.
• La livrare, verificaţi ca produsul să nu fie avariat şi ca toate părţile şi accesoriile să fie în perfectă stare.
• Nu puneţi aparatul în funcţiune dacă aţi observat o defecţiune.
• Nu permiteţi copiilor sa se joace cu produsul.
• Nu staţi şi nu vă urcaţi pe aparat, nu lăsaţi copiii să se suie sau să se lase pe uşi, grătare, etajere.
• Aparatul dvs. conţine substanţe fără CFC/HFC, dar cu izobutan (R 600 a), un gaz natural care este compatibil
cu mediul inconjurător si foarte inflamabil. De aceea, asiguraţi-vă că circuitul de răcire nu este deteriorat fie in
timpul transportului sau in timpul operaţiunilor.
În cazul daunelor:
• Evitaţi flacăra deschisă, surse de scântei sau alte substanţe inflamabile.
• Aerisiţi imediat incăperea unde este locat produsul.
• Dacă agentul frigorific vine în contact cu ochii poate cauza răni.
• Spaţiul din camera unde este instalat produsul nu trebuie să fie mai mic de 10m3.
• Nu aruncaţi produsul în foc. Aparatul dvs. conţine substanţe făra CFC care sunt inflamabile.
• Vă rugăm contactaţi reprezentanţele Service autorizate pentru instrucţiuni
privind locurile de depozitare a aparatelor vechi.
Avertismaent – Păstraţi gurile de ventilare din cadrul aparatului sau din structura încastrata
neobstrucţionate.
Avertisment – Nu folosiţi instrumente mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţare,
altele decât cele recomandate de producător.
Avertisment – Nu deterioraţi circuitul refrigerant.
Avertisment – Nu folosiţi aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât
dacă acestea sunt de tipul celor recomandate de producător.
• Evitaţi să atingeţi părţile metalice ale condensatorului din spatele aparatului, exista riscul de rănire.
• Dacă există defecţiuni, mai întâi deconectaţi aparatul de la sursa de curent.
• Înainte de a curăţa aparatul, trebuie scos întptdeauna din priză sau întreruptă alimentarea cu curent. Nu
deconectaţi de la cablu ci de la priză.
• Reparaţiile la echipamentul electric trebuie făcute numai de experţi calificaţi. Dacă este deteriorat cablul
electric, producătorul sau service-ul pentru clienţi trebuie să-l înlocuiasca pentru a evita pericolul.
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Instrucţiuni de transport
Aparatul trebuie transportat doar in poziţie verticală.
Inaintea efectuarii probei de functionare in magazin,
ambalajul aparatului trebuie sa fie intact. Dacă
aparatul este transportat in poziţie orizontală, acesta
trebuie aşezat vertical şi lăsat în această poziţie timp
de 4 ore înainte de a-l instala. Aparatul trebuie să fie
protejat împotriva ploiii, umezelii şi altor influenţe
atmosferice. Producătorul nu işi asuma niciun fel de
responsabilitate dacă nu sunt respectate instrucţiunile
de siguranţă.

ro
- 25 mm faţă de alt aparat frigorific
• Asiguraţi spaţiul minim necesar în jurul aparatului
pentru a permite o bună ventilare a aerului.
Montaţi cele două distanţiere de plastic furnizate
impreună cu aparatul rotind un sfert de ceas înspre
condensatorul aflat în spatele aparatului. (Fig. 2).
• Aparatul trebuie aşezat pe o suprafaţă netedă. Cele
două picioruşe frontale pot fi ajustate.
Pentru a vă asigura că aparatul este în poziţie verticală
reglaţi cele două picioruşe frontale învârtindu-le,
până când sunt poziţionate ferm pe suprafaţa de
contact. Poziţionarea corectă a picioruşelor împiedică
vibraţiile excesive si reduce zgomotul.
Reţeaua electrică
Atenţie
Acest aparat necesită impământare.
• |nainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că voltajul
şi frecvenţa menţionate (înscrise şi pe eticheta
aparatului) corespund celor de la reţeaua electrică.
• Conectarea aparatului la o reţea electrică prevazută
cu împământare este obligatorie prin lege.
• Când montaţi aparatul, verificaţi sa nu prindeţi
cablul sub el, altfel cablul se poate deteriora.
• Este recomandat să nu conectaţi aparatul la reţeaua
electrică cu un prelungitor
sau un adaptor. Dacă este necesar, montaţi un cablu de
alimentare mai lung dar având aceleaşi caracteristici
cu cel al produsului.
• Asezaţi cablul astfel incât sa poată fi conectat şi
deconectat cu uşurinţa după instalare.

Reciclarea
Pentru a recicla produsul urmariţi următorii paşi:
- deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică;
- îndepărtaţi cablul de alimentare (tăiaţi-l);
- îndepărtaţi eventualele încuietori de pe uşă pentru
a evita blocarea în interior, din joacă,a copiilor şi
punerea în pericol a vieţii acestora.
Punerea in funcţiune
•Nu montaţi aparatul într-o incăpere în care
temperatura poate scădea sub 10 °C noaptea şi/sau
mai ales iarna. La temperaturi mai scăzute aparatul
poate să nu mai funcţioneze, având ca rezultat
scăderea duratei de păstrare a produselor alimentare.
• Clasa climatică a produsului dvs.este înscrisă pe
eticheta marcare produs din interiorul aparatului.
Aceasta specifică temperatura ambientală potrivită
aşa cum este explicat mai jos:
Clasa climatică……. Temperatură ambientală
SN...............................+10 °C la 32 °C
N ................................+16 °C la 32 °C
ST ...............................+18 °C la 38 °C
T..................................+18 °C la 43 °C
SN-ST..........................+10 °C la 38 °C
SN-T ...........................+10 °C la 43 °C

Prezentarea aparatului
Atentie
Informatiile de mai jos sunt furnizate doar pentru
referinţa. Accesoriile de mai jos pot să nu fie aceleasi
cu accesoriile produsului dvs.
Fig. 1
a.) Compartimentul frigider şi taviţa gheaţa (pentru
)
modelele
b.) Compartimentul congelator şi taviţa gheaţa
(pentru modelele
)
Bec interior si buton thermostat
Rafturi ajustabile
Canal colector de apă - Tub de evacuare
Capac sticla
Cutie legume
Picioare frontale ajustabile
Rafturi pentru uşă
Suport ouă
Suport sticle

Locaţia
Plasaţi aparatul numai în încăperi uscate ce pot fi
ventilate. Nu asezaţi aparatul în apropierea maşinilor
de gătit cu gaz, a radiatoarelor, sau în lumina directă
a soarelui, pentru că acest lucru va afecta buna
funcţionare a aparatului.
În cazul în care instalaţi aparatul în apropierea unei
surse de căldură sau a unui alt aparat frigorific,
păstraţi următoarele distanţe:
- 30 mm faţă de maşini de gătit
- 300 mm faţă de radiatoare
2
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Faţă top
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Compartimentul congelator
Congelarea alimentelor
Compartimentul congelator este marcat cu
simbolul ...
Puteţi folosi compartimentul congelator pentru
înghetarea si păstrarea alimentelor proaspete şi
alimentelor precongelate. Păstraţi aceste alimente
conform termenului de valabilitate inscripţionat pe
pachet.

Nu aşezaţi obiecte fierbinţi sau orice alt aparat
generator de căldura pe capac, altfel acesta se
poate deteriora.
Înainte de utilizare
Înainte de a utiliza aparatul dvs., următoarele puncte
trebuie verificate pentru siguranţă:
• Este aparatul aşezat pe o suprafaţă netedă?
• Este suficient spaţiu pentru o bună circulare a
aerului?
• Este interiorul curat? (De văzut si secţiunea
“Întreţinere şi curăţare”)
• Setaţi butonul termostatului la jumătate intre 1 şi 5
sau Min. şi Max.
• Acum conectaţi aparatul la sursă.
• Compresorul este deschis, lumina din interior se
aprinde când uşa este deschisă.
Nu introduceţi alimente in frigider până când
temperatura nu a atins nivelul dorit.

Atenţie
Nu congelaţi băuturi acidulate, deoarece lichidul
închegat poate exploda în sticla.
Aveţi grijă cu produsele ingheţate cum sunt cuburile
de gheaţă colorate. Nu depăşiţi capacitatea de
congelare in 24 de ore a aparatului dvs. Vezi eticheta
timbru produs.
Calitatea alimentelor se păstreaza cel mai bine atunci
când acestea sunt complet congelate într-un interval
de timp cât mai scurt posibil.Astfel, capacitatea
de congelare nu va fi depăşită, iar temperatura din
interiorul congelatorului nu va creşte.

Setarea temperaturii de operare
(Fig. 4)
Temperatura de operare este reglata de butonul
termostat.
Cald Rece
12345
(Sau) Min. Max.

Atenţie
Nu amestecaţi alimentele deja congelate cu cele
proaspete.Compresorul va funcţiona continuu, pâna
cand alimentele vor fi complet congelate. Acest lucru
poate fi cauza scăderii temperaturii în compartimentul
răcitor.
Dacă uşa congelatorului se deschide greu după
ce abia aţi închis-o, aceasta se intâmplă din cauza
diferenţei de presiune care se echilibrează şi permite
uşii să se deschidă normal după câteva minute. Veţi
auzi un sunet imediat ce închideţi uşa.

1 = Cea mai joasă setare a temperaturii (Setare
caldă)
5 = Cea mai inaltă setare a temperaturii (Setare
rece)
(Sau)
Min. = Cea mai joasă setare a temperaturii
(Setare caldă)
Max. = Cea mai inaltă setare a temperaturii
(Setare rece)
Temperatura medie din interiorul răcitorului trebuie sa
fie in jur de +5 ºC. Selectaţi temperatura preferată.
Puteţi opri funcţionarea aparatului prin poziţionarea
termostatului pe poziţia “0”.
Anumite zone din interiorul răcitorului pot fi mai
calde sau mai reci (ex.: zona cutiilor de legume sau
partea superioară a răcitorului)fapt care este normal.
Temperatura din interiorul racitorului depinde
de volumul de aer schimbat intre cele două
compartimente ale aparatului, de temperatura medie
ambientală, de frecvenţa deschiderii uşii.
De aceea este recomandata închiderea uşii cat mai
curand posibil.

Cum se pregătesc cuburile de gheaţă
Umpleţi tăviţa pentru cuburi ¾ cu apă si aşezaţi-l în
congelator.
Imediat ce apa s-a transformat în gheaţă, puteţi scoate
cuburile.
Nu folosiţi obiecte ascuţite cum ar fi cuţitele sau
furculiţele pentru a îndepărta cuburile de gheaţă.
Există pericolul sa vă răniţi.
Lăsaţi cuburile sa se dezgheţe uşor sau plasaţi partea
de jos a tăvii în apă fierbinte pentru un moment.
Depozitarea alimentelor congelate
Compartimentul congelator este potrivit pentru
păstrarea alimentelor pre-congelate. Recomandarea
3
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privind conservarea alimentelor, specificată pe
ambalajul acestora, trebuie respectată intocmai.
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Atentie!
Nu păstrati substanţe (frişca la tub, spray-uri etc) în
aparat.
Este pericol de explozie.

Dezgheţarea aparatului
Formarea excesivă a gheţii va afecta capacitatea de
congelare a aparatului dvs. De aceea se recomanda
sa dezgheţaţi aparatul cel puţin de două ori pe an,
sau ori de câte ori stratul de gheaţă depăşeşte 7mm.
Se recomanda efectuarea dezgheţării cand cantitatea
de alimente congelate este minimă. Scoateţi apoi
alimentele congelate, înfăşuraţi-le în mai multe coli
de hârtie şi aşezaţi-le într-un loc răcoros. Debranşaţi
aparatul de la reţea pentru a începe procesul de
dezgheţare.
Scoateţi accesoriile din aparat (cum sunt rafturile,
sertarele etc) si folosiţi un recipient potrivit pentru a
colecta apa dezgheţată.
După topirea gheţii, eliminaţi apa cu o cârpă sau un
burete, după care uscaţi bine
Lăsaţi uşa deschisă pentru o dezgheţare rapidă
şi plasaţi vase cu apă caldă în interior.
Nu folosiţi aparate electrice de încălzit pentru
dezgheţare, sau spray-uri de dezgheţare, obiecte
ascuţite sau tăioase pentru a îndepărta gheaţa.
După ce dezgheţarea a fost realizată, curaţaţi
interiorul (vezi secţiunea “Curăţarea şi îngrijirea”).

Dezgheţarea răcitorului
Compartimentul răcitor se dezgheaţă automat. Apa
provenită din procesul de dezgheţare se scurge prin
tubul de scurgere într-un bazin colector aflat in
spatele aparatului (Fig. 5).
În timpul dezgheţarii se pot forma picături de apă
în interiorul compartimentului răcitor, pe partea din
spate, unde se află vaporizatorul.
Unele picaturi pot ingheţa dupa ce procesul de
dezgheţare s-a terminat.
Nu folositi obiecte ascutite pentru a ţndeparta aceste
picaturi, ci o cârpa umedă.
În cazul in care apa rezultata nu se scurge din canalul
colector, verificati daca tubul de scurgere nu este
blocat cu resturi alimentare.
(urmariti capitolul “Curatarea si ingrijirea”).
Înlocuirea becului interior (Fig. 4)
În cazul în care becul nu mai funcţionează, procedaţi
astfel:
1- Apăsati butonul de oprire a circuitului sau
scoateţi aparatul din priză.
Puteţi sa scoateţi rafturile din aparat pentru a avea
acces mai uşor.
2- Folosiţi o şurubelniţă cu vârful plat pentru a
îndeparta capacul de protecţie a becului.
3- Verificaţi mai intâi dacă becul nu se deşurubase,
asigurându-vă că este înfiletat bine. Conectaţi
aparatul.
4- Dacă becul tot nu funcţionează, intrerupeţi
alimentarea cu curent si înlocuiţi becul cu unul nou
(max 15 w)
5- Aruncaţi cu grijă becul ars imediat.
Inlocuirea becului poate fi realizată cu usurinţă cu
ajutorul unui electrician.

Reconectaţi aparatul la sursă. Aşezaţi alimentele
congelate in sertare si inseraţi-le in frigider.
Compartimentul răcitor
Păstrarea alimentelor
Compartimentul racitor permite păstrarea
alimentelor proaspete si a bauturilor pentru scurt
timp.
Păstraţi lactatele în compartimentul special din
răcitor. Sticlele pot fi pastrate pe suportul de sticle
sau pe raftul de pe usa.
Carnea proaspata trebuie pastrata in punga de plastic
in partea superioara a
compartimentului racitor.
Lasati alimentele preparate la racit inainte de a le
depozita in racitor.

Curăţarea şi îngrijirea aparatului
Suprafeţe interioare şi exterioare
Atenţie
Se recomandă deconectarea aparatului de la reţeaua
electrică înainte de curăţare. Folosiţi apă călduţă
pentru a curăţa exteriorulfrigiderului şi apoi ştergeţil cu o cârpăuscată.Nu folosiţi instrumente ascuţite
sau substanţe abrazive, săpun, detergent sau ceară de
lustruit.
Asiguraţi-vă că apa nu pătrunde în compartimentul

Atentie!
Păstrati sticlele de bauturi alcoolice numai în pozitie
verticala si foarte bine închise.
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de control al temperaturii din interiorul răcitorului şi
în cutia pentru lampa de iluminare.
6. Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă
lungă de timp, deconectaţi-l de la reţeaua electrică,
scoateţi toate alimentele, curăţaţi-l şi lăsaţi uşa
întredeschisă.
7. Se recomandă ca părţile metalice ale aparatului
(ex. exteriorul uşii, părţile laterale) să fie curăţate cu
o ceară siliconată pentru a proteja vopseaua.
8. Verificaţi regulat garniturile de la uşă pentru a vă
asigura că sunt curate şi nu au resturi Acumularea de
praf poate duce la o creştere a consumului de energie.
Curăţaţi doar cu apă şi ştergeţi bine.

ro
aparatul dvs.
• Verificaţi întotdeauna alimentele ce au fost păstrate
pentru o perioadă mai îndelungată dacă sunt bune
pentru consum.
• Închideţi uşa imediat după deschidere pentru a evita
consumul inutil de energie.
• Nu depozitaţi alimente fierbinţi în frigider.
Exemple de utilizare
Vin alb, bere şi apă minerala - Răciţi înainte de
folosire
Banane - Nu păstraţi în frigider
Peşte sau măruntaie - Păstraţi doar în pungi de
plastic
Brânză - Folosiţi recipiente în vid sau pungi de
plastic, pentru cele mai bune rezultate, scoateţi din
frigider o oră înainte de a fi consumate.
Pepeni - Depozitaţi doar pentru o scurtă perioada de
timp , Folosiţi recipiente în vid , ambalaje
Carne cruda şi pui - Nu păstraţi împreună cu alimente
delicate cum ar fi mâncarea gătită sau laptele.

Curăţarea accesoriilor
Rafturile de pe uşă:
Scoateţi toate alimentele de pe rafturi. Ridicaţi
capacul rafturilor in sus şi trageţi intr-o parte. Scoateţi
rafturile trăgând în sus.
Tăviţa de colectare:
Aveţi grijă ca acestă tăviţă să fie intotdeauna curată.
Ridicaţi cu grijă resortul taviţei apasând cu o
surubelniţă, pentru a o îndepărta. Curăţaţi taviţa si
reasamblaţi în ordine inversă.

Sunete în timpul funcţionării
Diferitele zgomote din timpul funcţionării sunt
complet normale din cauza operării sistemului de
răcire al aparatului dvs.;
• Gâlgâiturile şi zuruiturile provin de la agentul
frigorific care circula prin conductele aparatului,
sunt sunete normale de funcţionare. Aceste zgomote
se mai pot auzi un timp după ce compresorul se
opreşte.
• Pocniturile sunt cauzate de dilatarea şi contracţia
pereţilor interiori sau a unor componente din
interiorul dulapului.
• Zumzetul este produs de motocompresor. El poate
deveni ceva mai puternic atunci când acesta porneşte
şi se reduce pe măsura ce aparatul atinge temperature
de operare.

Cutia de legume sau Sertarele:
Pentru a curăţa un sertar, scoaţi-l cât mai in afară şi
ridicaţi de el pentru a-l scoate complet.
Sfaturi practice şi note
Răcirea
• Curăţaţi întotdeuna alimentele şi legumele proaspete
înainte de a le depozita în cutia de legume.
• Împachetaţi întotdeauna alimentele sau aşezaţi-le
într-o cutie înainte de a le pune in frigider.
• Alimentele ce nu pot fi păstrate la temperaturi
scăzute trebuie împachetate în pungi de plastic
(ananas, pepene, castraveţi, roşii etc).
• Alimentele cu miros puternic sau ce pot căpăta
miros trebuie împachetate în vid sau în materiale
speciale.
• Păstraţi alimentele proaspete separate de cele gătite
pentru a evita contaminarea cu bacterii.
• Nu pastraţi carnea proaspată in frigider mai mult
de 2 – 3 zile.
• Produsele din conservele desfăcute se păstrează în
cutii potrivite. Respectaţi termenele de valabilitate de
pe eticheta produselor.
• Nu îngreunaţi circulaţia aerului în frigider acoperind
rafturile.
• Nu păstraţi substanţe otrăvitoare sau periculoase in

Sunetele produse în timpul funcţionării pot fi
cauzate când :
- Aparatul nu stă în poziţie orizontală - reglaţi
picioruşele anterioare.
- Aparatul este proptit - amplasaţi aparatul
astfel încât să nu se sprijine pe mobilă sau
alte aparate.
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- Sticlele sau vasele se ating între ele deplasaţi sticlele sau vasele astfel ca între
ele să fie o mică distanţă.
Sertarele, coşurile sau rafturile au joc sau
sunt înţepenite - verificaţi componentele
detaşabile şi montaţi-le eventual la loc.
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Reversibilitatea uşilor
Procedaţi în ordinea uşilor (Fig. 6).
Rolul etichetei energetice

Ghid de căutare a defecţiunilor
1- În cazul în care aparatul dumneavoastră nu
funcţionează verificaţi dacă:
• Fişa cordonului de alimentare este introdusă
bine în priza de curent.
• Verificaţi dacă panoul de control al temperaturii a
fost setat corect.
2- •Există o întrerupere de curent electric.
Frigiderul dvs. poate fi folosit pentru depozitarea
îndelungată a alimentelor congelate care sunt
disponibile în comerţ si de asemenea pentru
congelarea si depozitarea alimentelor proaspete.
Nu deschideţi uşa dacă este pană de curent.
Alimentele congelate din departamentul congelator
nu vor fi afectate dacă pana de curent dureaza mai
putin decât timpul menţionat in tabelul “Timp de
Conservare la Defecţiune (ore)”
Dacă pana de curent dureaza mai mult, atunci
alimentele trebuie verificate şi fie consummate
imediat sau gătite şi apoi refrigerate.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj
indica faptul ca produsul face obiectul unei
colectari separate si nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Conform directivei europene 2002/96/EC, trebuie predat la
punctul de colectare corespunzator,pentru
reciclarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice(DEEE). Asigurandu-va ca ati eliminat in
mod corect produsul, ajutati la evitarea potentialelor
consecinte negative pentru mediul inconjurator si
pentru sanatatea persoanelor, consecinte care ar
putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a
acestui produs.
Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs, va rugam sa contactati biroul
local, serviciul pentru eliminarea deseurilor sau
magazinul de la care l-ati achizitionat.

3- Becul interior nu funcţioneaza.
Verificaţi sursa de curent!
Verificaţi dacă becul este instalat corect! Scoateţi
cablul din priză înainte de a verifica becul. (Vezi
secţiunea “Inlocuirea becului interior”)
4- Alte posibile defecţiuni
Nu orice defecţiune necesită intervenţia service-ului.
De multe ori se poate remedia problema fără a apela
la service.
Inainte de a solicita service, verificaţi dacă defecţiunea
a fost cauzată de o eroare de operare. In acest caz,
dacă a fost chemat service-ul, se va aplica o taxă de
service chiar dacă aparatul este incă în garanţie. Dacă
problema persistă contactaţi cel mai apropiat dealer
sau service pentru consumatori. Vă rugăm ca atunci
când sunaţi să aveţi la dispoziţie tipul si numărul de
serie al produsului dvs. Eticheta marcare produs este
locată în interiorul aparatului
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FISA TEHNICA
MARCA
MODEL (cod comercial)

ARCTIC
FB125

TIP APARAT

FRIGIDER

Clasa de eficienta energetica (1)

A

Consum de energie (kWh/an) (2)

165

Volum brut total (l)

120

Volum util total (l)

114

Volum util comp. frigider (l)

101

Volum util comp. congelator (l)

13

Nr stele comp. frigider/ comp. congelator
Autonomie (ore)
Capacitate de congelare (kg/24 h)
Clasa climatica

SN

Nivel zgomot (dB (A) re 1 pW)

37

(1) Clase energetice : A+ . . . G (A+ = mai eficient . . . G = mai putin eficient)
(2) Consumul real de energie electric\ depinde de conditiile de utilizare si de
amplasare ale aparatului
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FISA TEHNICA
MARCA
MODEL (cod comercial)

FB125 +

TIP APARAT

FRIGIDER

ARCTIC

Clasa de eficienta energetica (1)

A+

Consum de energie (kWh/an) (2)

169

Volum brut total (l)

120

Volum util total (l)

114

Volum util comp. frigider (l)

101

Volum util comp. congelator (l)

13

Nr stele comp. frigider/ comp. congelator
Autonomie (ore)
Capacitate de congelare (kg/24 h)
Clasa climatica

SN

Nivel zgomot (dB (A) re 1 pW)

37

(1) Clase energetice : A+ . . . G (A+ = mai eficient . . . G = mai putin eficient)
(2) Consumul real de energie electric\ depinde de conditiile de utilizare si de
amplasare ale aparatului
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