LIEBHERR HAUSGERÄTE
Podatkovni list za električne gospodinjske hladilne in zamrzovalne aparate ter ustrezne
kombinirane aparate
Po Uredbi (EU) št. 1060/2010
Znamka
Ime/oznaka modela
Razred gospodinjskega hladilnega aparata (1)
Razred energijske učinkovitosti
A+++ (najučinkovitejši) do D (najmanj učinkovit)
Poraba energije (2)
Skupna prostornina hladilnega predelka
od tega predelek za ohlajevanje
od tega predelek za shranjevanje vina
od tega kletni predelek
od tega predelek za shranjevanje sveže hrane
Prostornina predelka za zamrzovanje hrane
Broj boca ukupno (3)
Oznaka z zvezdicami (4)
Načrtovana temperatura drugih predelkov (5)
Najnižja temperatura shranjevanja v predelku za shranjevanje
vina
Brez ledu
Čas hrambe v primeru motenj v napajanju
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (6)
Klimatski razred (7)
Emisija akustičnega hrupa
Izvedba

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

Izjave:
• Da, na voljo
(1) Razredi gospodinjskih hladilnih aparatov:
Razred=določitev
1=Hladilnik z enim ali več predelki za shranjevanje sveže hrane
2=Hladilnik-klet, klet in aparati za shranjevanje vina
3=Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s predelkom brez zvezdic
4=Hladilnik s predelkom z eno zvezdico
5=Hladilnik s predelkom z dvema zvezdicama
6=Hladilnik s predelkom s tremi zvezdicami
7=Hladilnik-zamrzovalnik
8=Zamrzovalna omara
9=Zamrzovalna skrinja
10=Aparati za večstransko uporabo in drugi hladilni aparati
(2) Na podlagi rezultatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata in njegove lokacije.
(3) Podatek o nazivni zmogljivosti kot število standardnih 75-centilitrskih steklenic, ki jih je mogoče spraviti v aparat v skladu z navodili proizvajalca.
(4) * = predelek s temperaturo -6 °C ali nižjo; *** = predelek za shranjevanje zamrznjene hrane s temperaturo -18 °C ali nižjo; **** = predelek za zamrzovanje in shranjevanje
zamrznjene hrane s temperaturo -18 °C ali nižjo in z minimalno zmogljivostjo zamrzovan
(5) Drug predelek“ pomeni predelek, ki ni predelek za shranjevanje vina, namenjen pa je shranjevanju določenih živil pri temperaturi, ki presega + 14 °C.
(6) Zmogljivost zamrzovanja je v navedeni količini in odvisnosti od izvedbe aparata dosegljiva le po preklopu na neprekinjeno delovanje in je ni mogoče ponoviti pred potekom 24
ur. Upoštevajte navodila za uporabo.
(7) Klimatski razred SN: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od + 10 °C do +32 °C
Klimatski razred N: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od + 16 °C do +32 °C
Klimatski razred ST: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od + 16 °C do +38 °C
Klimatski razred T: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od + 16 °C do +43 °C
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