Ficha de informação do produto
Marca comercial ou nome do fornecedor :

Zanussi

Endereço do fornecedor :

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

Identificador de modelo:

ZTAN14FS1 925542796

Tipo de aparelho de refrigeração:
Aparelho de baixo ruído:

HPS

Tipo de construção:

MH

Aparelho de armazenagem de vinhos:

OLED

Outros aparelhos de refrigeração:

outras

Valor

Parâmetro

Valor

Parâmetros gerais do produto:
Parâmetro
Altura

1441

Largura

548

Profundidade

549

Dimensões totais
(milímetros)

Volume total (dm3 ou l)

218

F ( c)

IEE

125

Classe de eficiência energética

Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1pW)

35

Classe de emissão de ruído aéreo

Consumo anual de energia (kWh/a)

222

Classe climática :

Temperatura ambiente mínima (°C)
para a qual o aparelho de refrigeração
é adequado
Regulação de inverno

10 (c)

Temperatura ambiente máxima (°C) para
a qual o aparelho de refrigeração é
adequado

não (d)

não

43 (c)

não

Parâmetros dos compartimentos :
Parâmetros e valores dos compartimentos
Regulação de
temperatura
recomendada para
otimizar a
conservação dos
Volume do
alimentos (°C)
Capacidade de
compartimento (dm (estas regulações
congelação (kg/24 h)
3 ou l)
não podem
contradizer as
condições de
conservação
estabelecidas no
anexo IV, quadro 3)

Tipo de compartimento

Despensa

não

-

Armazenagem de
vinhos

não

-

Cave

não

-

Alimentos frescos

sim

180,0

Ultrarrefrigeração

não

-

0 estrelas ou
produção de gelo

não

-

1 estrela

não

-

2 estrelas

não

-

4

Tipo de
descongelação
(descongelação
automática = A,
descongelação
manual = M)

A

3 estrelas

não

-

4 estrelas

sim

38,0

Secção de 2
estrelas

não

-

Compartimento
de temperatura
variável

3,7

-

M

-

Compartimentos de quatro estrelas
Função de congelamento rápido

sim

Para aparelhos de armazenamento de vinhos
Número de garrafas de vinho normais

-

Parâmetros de fontes de luz (a) :
Tipo de fonte de luz

LED

Classe de eficiência energética

G

Duração mínima da garantia do fabricante:
Informações adicionais :

24 meses

-

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 4, alínea a), do anexo do
Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925542796
(a) Determinados em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 da Comissão.
(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.

