Termékismertető
Szállító megnevezése

Szállító címe (b):

Modell :

KSU 50 A+

Hűtőszekrény típusa:

zajcsökkentett készülék

[nem]

Beépítés módja:

Bortároló:

[nem]

Egyéb hűtőrekesz:

[aláépíthető]
[nem]

Általános termékadatok:

Adat

Érték

Magasság

838

Szélesség

480

Mélység

560

Adat

Érték

Teljes méret (mm)
Teljes tárolókapacitás (dm 3 vagy I)

82

EEI

125,0

Energiaosztály

[F]

levegőkibocsátás (dB(A) re

41

Levegőkibocsátás osztálya

[C]

Éves energiafogyasztás (kWh{a)

132

Minimálisan elvárt környezeti
hőmérséklet(°C), használat során

(16)

Téli üzemmód

[nem]

Klimaosztály besorolás:

[N-ST]

Maximális környezeti hőmérséklet(°C),
használat során

(38)

Fiókok adatai:
Fiók adatok és értékek

Fiók
típusa

spájz— fiók

Fiók űrtartalma
(dm³ vagy l)

[nem]

Pincefiók

[nem]

Friss élelmiszer
tároló fiók

[igen]

Hidegen tartó fiók

[nem]

[nem]

Kétcsillagos fiók

[igen]

Három csillagos
fiók

[nem]

Kétcsillagos
rész

[nem]

[nem]

Fiók módosítható
hőmérséklet
szabályozással
Négy csillagos fiókok esetén
Schnelleinfrierfunktion

Leolvasztás típusa
(automata = A,
manuális = M)

74

8

[A]

[nem]

Egy csillagos fiók

Négycsillagos
fiók

Fagyasztó kapacitás
(kg 24h)

[nem]

Borrekesz

Nulla csillagos
vagy
jégkészítőfiók

Ajánlott hőmérsékleti
beállítás az optimális
élelmiszer tárolás
esetére (°C)
Ezek a beállítások
nem lehetnek
eltérőek a IV.
melléklet 3.
tabellájában
leírtakhoz képest;

[nem]

8

[M]

Világítás adatai (a) (b):

Art der Lichtquelle

Gyártó által teljesített minimális garancia idő (b): 24 hónap
További adatok:
A gyártó weboldalán található link, amelyen az (EU) 2019 (a) b e k e z d é s r e v o n a t k o z ó n o r m a a d a t a i
találhatóak:
(a) (EU) 2019}2015 előírásai alapján (²).
(b) jelen adatok változásai nem tekinthetőek releváns változásoknak az (EU) 2017/1369. (c) 4 törvény 4 bekezdése alapján
(c) amennyiben jelen ismertető tartalmát a termék adatbank automatikusan generálja, ezeket szállító nem tűntetheti fel az adatlapon.

(1) az EU Tanács Rendelete (EU) 2019{2019 2019 október 1. hatállyal a hűtőgépekre vonatkozó Ökodesign előírásokkal kapcsolatban,
mely az Európai Parlament 009/125/EG és Tanács (EG) Nr. 643/2009 rendeletét oldja fel (lsd. 187 oldal).
(2) Az EU Tanács (EU) 2019{201 5 rendelete 2019 március 5-i hatállyal, mely az Európa Parlament és Tanács (EU) 2017/1369 számú
rendeletét egészíti ki a fényforrások energiakibocsátásának besorolása tekintetében és feoldja a Tanács (EU) Nr. 874/201 2
rendeletét (lsd. 68. oldal).

