LIEBHERR HAUSGERÄTE
Datablad voor elektrische huishoudelijke koel- en diepvrieskasten evenals desbetreffende koelvriescombinaties
Volgens verordening (EU) nr. 1060/2010
Merk
Modelnaam / -type
Categorie model huishoudelijk koelapparaat (1)
Energie-efficiëntieklasse
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)
Energieverbruik (2)
Netto inhoud, koelvak totaal
waarvan koelvak
waarvan wijnbewaarvak
waarvan keldervak
waarvan opbergvak voor verse levensmiddelen
Netto inhoud, vriesvak
Aantal flessen totaal (3)
Sterrencode (4)
Ontwerptemperatuur "overige vakken" (5)
Laagste bewaartemperatuur wijnbewaarvak
Vorstvrij
Houdbaarheid bij storing
Vriesvermogen in 24 uur (6)
Klimaatklasse (7)
Luchtgeluidsemissie
Bouwvorm

LIEBHERR
ZKes 453-20
–
–
162 kWh/a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
N
40 dB(A) re 1 pW
stand

Verklaringen:
• Ja, aanwezig
(1) Categorieën huishoudkoelkasten:
categorie=benaming
1=koelkast met één of meerdere opbergvakken voor verse levensmiddelen
2=koelkast met kelderzone, keldervak-koelkast en wijnkast
3=koelkast met koelzone en koelkast met een nul sterren-vak
4=koelkast met een één sterren-vak
5=koelkast met een twee sterren-vak
6=koelkast met een drie sterren-vak
7=koel-vriescombinatie
8=diepvrieskast
9=diepvrieskist
10=multifunctionele koelkasten en overige koelkasten
(2) op basis van resultaten van de normtest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik en van de standplaats van het apparaat.
(3) Vermelding van de nominale inhoud in aantal standaardflessen van 75 centiliter die overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant in het apparaat passen.
(4) * = vriesruimte met één ster -6°C of kouder; ** = vriesruimte met twee sterren -12°C of kouder; *** = vriesruimte met drie sterren -18°C of kouder; **** = diepvriezer (vriesruimte
met vier sterren) -18°C of kouder en met een minimaal invriesvermogen
(5) Andere ruimte: ruimte, niet zijnde een wijnbewaarruimte, die is bedoeld voor het bewaren van bepaalde levensmiddelen op een temperatuur van meer dan + 14 °C.
(6) Het vriesvermogen kan in de aangegeven hoeveelheid al naargelang constructiewijze alleen naar schakeling op continuwerking worden bereikt en kan niet vóór 24 h worden
herhaald. Neem de gebruiksaanwijzing in acht.
(7) Klimaatklasse SN: Dit apparaat is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen + 10 °C en +32 °C
Klimaatklasse N: Dit apparaat is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen + 16 °C en +32 °C
Klimaatklasse ST: Dit apparaat is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen + 16 °C en +38 °C
Klimaatklasse T: Dit apparaat is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen + 16 °C en +43 °C
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