Tuoteseloste
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki :

AEG

Tavarantoimittajan osoite:

Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Mallitunniste:

AGE625F7NW 925052610

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:
Hiljainen laite:

ei

Suunnittelun tyyppi:

Viinikaappi:

ei

Muu kylmäsäilytyslaite:

vapaasti seisova
ei

Yleiset tuoteparametrit:
Parametri

Kokonaismitat (mm)

Arvo
Korkeus

1860

Leveys

595

Syvyys

635

Parametri

Arvo

Kokonaistilavuus (dm3 tai l)

253

EEI

125

Energiatehokkuusluokka

F ( c)

Äänitaso (dB(A) re 1 pW)

41

Äänitasoluokka

C (d)

Ilmastoluokka :

laajennettu lauhkea
/ lauhkea /
subtrooppinen /
trooppinen

Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)

Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle
kylmäsäilytyslaite on sopiva
Talviasetuskytkin

299

10 (c)

Ympäristön enimmäislämpötila (°C),
jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva

43 (c)

ei

Osaston parametrit :
Osaston parametrit ja arvot

Osastotyyppi

Osaston tilavuus
(dm3 tai l)

Ruokakaappiosasto

ei

-

Viinikaappiosasto

ei

-

Viileäkaappiosasto

ei

-

Tuore-elintarvikeosasto

ei

-

Jäähdytysosasto

ei

-

Ei tähtimerkintää tai
jäänvalmistus

ei

-

1 tähden

ei

-

2 tähden

ei

-

Suositeltu lämpötilaasetus
elintarvikkeiden
säilytyksen
optimoimiseksi (°C)
Nämä asetukset
Pakastuskyky (kg
eivät saa olla
/24h)
ristiriidassa
liitteessä IV
olevassa taulukossa
3 esitettyjen
säilytysedellytysten
kanssa

Sulatustyyppi
(automaattisulatus
= A, manuaalinen
sulatus = M)

3 tähden

ei

-

4 tähden

kyllä

252,6

ei

-

2 tähden lohko
Muuttuvalämpötilainen
osasto

-18

15,5

-

A

-

Neljän tähden osastoille
Pikapakastus

kyllä

Viininsäilytyslaitteille
Kooltaan tavanomaisten viinipullojen lukumäärä

-

Valonlähteen parametrit (a) :
Valonlähteen tyyppi

LED

Energiatehokkuusluokka

F

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto:
Lisätiedot :

24 kuukaudet

-

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan
mukaiset tiedot: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925052610
(a) määriteltynä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 mukaisesti.
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.
(d) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

