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Модел CFE735CSJ

Категория на модела домакински хладилен уред1) 7

Клас на енергийна ефективност по скала от  A+++ (ниска 
консумация) до G (висока консумация)

A++

Консумирана ел.енергия за година kWh 2) 275 kWh/a
Обем на хладинлното отделение  (l) 233l
Обем на отделнението за  комбинирано ползване (l) -
Обем на фризерното отделение (l) 108l
Обем на отделението за съхранение на вино(l) -
Звездно класифициране на комбинираното отделение -

Звездно класифициране на фризерното отделение
Проктена температура в хладилното отделение 2°C~8°C
Проектна температура в отделението за комбинирано  ползване -

-16°C~-24°C
Проектна температура в други отделения -
Проектна температура в отделението за съхранение на  вино -
Frost Free  отделение ●

Време на покачване на температурана при прекъснавене на ел.захранването (h) 13h
Капацитет на замразяване kg/24h 12kg
Климатичен клас : W[климатичен клас] 3) SN.N.ST
Ниво на шум dB(A) Re 1 pW 40dB(A)Re 1 pW

Модел за вгражадане -

Този модел е предназначен да се използа основно за съхранение на вино -

1)

(1) Хладилник с едно и повече отделения за съхранявана на прясна храна.

(2) Хладилник - изба, Изба и уред за съхранение на вино
(3) Хладилник-охладител и хладилник с отделение с 0 звезди
(4) Хладилник с отделение с една звезда
(5) Хладилник с с отделение с две звезди
(6) Хладилник с отделние с три звезди
(7) Хладилник с фризер
(8) Вертикален фризер.

(9) Фризерна ракла.

(10) Мултифункционални и други уреди за охлаждане.

2)Въз основа на резултати от стандартни тестове за 24 часа.Реалната консумация зависи
от това как ще използва хладилника и мястотор където е инсталиран.
3)Този уред е предназначен за употреба в среда с температура между X [най-ниската
температура] °C и Y [най-високата температура] °C’ : SN=субполярен температура,

температура  на оклоната среда  (помещението) между+ 10°C и + 32°C;

N= умерен, температура на оклоната среда (помещението) между +16°C и +32°C;

ST=Субтропичен, температура на околната серда (помещението) между +18°C и +38°C,

T= Тропичен, температуран на оклоната среда (помещението)между +16°C и+ 43°C.

Проктена температура в фризерното отделение




