
Продуктов фиш
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EУ) 2019/2016

Име или търговска марка на доставчика: Haier

Адрес на доставчика: Rue des Graviers 3-5, 92200 Neuilly Sur Seine, FR

Модел: :  CFE735CWJ

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шум: Не Тип: свободностоящ

Уред за съхранение на вино: Не Други хладилни уреди: Да

Общи параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Височина 1905

Ширина 595 354

Общи
размери
(милиметри) Дълбочина 657

Общ обем (dm3 или l)

EEI 96 Клас на енергийна ефективност E

Въздушни шумови емисии (dB (A)
re 1 pW)

37
Клас на емисия на шум във
въздуха

C

Годишно потребление на енергия
(kWh / a)

262 Климатичен клас:

уразширен

умерен,

умерен,

субтропичен,

тропичен

Минимална температура на
околната среда (ºC), за която е
подходящ хладилният уред

10

Максимална околна
температура (ºC), за която е
подходящ хладилният уред

43

Зимна настройка Не

Параметри на отделението:

Параметри и стойности на отделението

Тип отделение Обем на
 отделението

(dm³ или l)

Препоръчителна
настройка на

температурата за
оптимизирано
съхранение на
храни (ºC) Тези
настройки не

трябва да
противоречат на

условията за
съхранение,
посочени в

приложение IV,
таблица 3

Капацитет
на замразяване

(kg/24h)

Тип размразяване
(автоматично

размразяване = A,
ръчно

размразяване = M)

Килер Не - - - -

Винарна Не - - - -

Изба Не - - - -

Прясна храна Да 191 4 - A
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Охлаждане Да 43 2 - A

0-звезди или за 
правене на лед

Не - - - -

1-звезда Не - - - -

2-звезди Не - - - -

3-звезди Не - - - -

4-звезди Да 120 -18 10 A

2-звезди секция Не - - - -

Отделение с
променлива  
температура

- - - - -

За 4-звездни отделения

Съоръжение за бързо замразяване Да

Параметри на източника на светлина:
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Тип източник на светлина

Клас на енергийна ефективност

 Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от производителя: 24 месеца

 Допълнителна информация:

 Уеб връзка към уебсайта на производителя, където се намира информацията в точка 4, буква а) от
приложението към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията:https://corporate.haier-europe.com/en/

-

-




