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Tillæg

Specifikationer
Oplysningsskema	(EU	Regulation	1060/2010)
LEVERANDØRENS NAVN Panasonic

MODELIDENTIFIKATION
NR-B53V2-XE
NR-B53V2-XF
NR-BG53V2-X

NR-B53VW2-WE
NR-B53VW2-WF
NR-BG53VW2-W

KATEGORI 7 (Køleskabe med frostboks)

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE A++

ÅRLIGT ELFORBRUG 346 kWh/år*1

NETTORUMFANG KØL 324 L

NETTORUMFANG FRYSER 206 L

STJERNE KLASSIFICERING AF FRYSER Fire stjerner

"NO FROST" FOR DE RELEVANTE RUM Køl: No Frost / Fryser: No Frost

TEMPERATURSTIGNINGSTID 16 timer

INDFRYSNINGSKAPACITET 15 kg/24 t.

KLIMAKLASSE SN-T*2

EMISSION AF LUFTBÅREN STØJ 38 dB

Andre	oplysninger
TOTAL BRUTTOVOLUM 615 L

TOTAL NETTOVOLUM 530 L

UTVENDIG STØRRELSE
BREDDE × DYBDE × HØJDE 915 mm x 710 mm x 1860 mm 

NETTOVEKT 137 kg

MERKESPENNING 220 V - 230 V

MERKEFREKVENS 50 Hz

KJØLEVÆSKE/LADING R600a/70 g

ESEMIDDE Syklopentan

Bemærk:
*1 Energiforbruget pr. år er baseret på standardtestresultaterne for 24 timer i henhold til EN153. 

Det faktiske energiforbrug varierer afhængigt af, hvordan apparatet bruges, og hvor det er placeret. 
Energiforbruget, når apparatet er i brug, kan variere afhængigt at, hvor enheden er installeret, temperaturindstillingen for hvert rum, 
omgivelsernes temperatur og luftfugtighed, hvor ofte dørene åbnes og lukkes, mængden af og temperaturen på fødevarer, og hvordan 
apparatet bruges.

*2 Tilladt omgivelsestemperatur: 10 °C til 43 °C

Oplysninger	til	brugerne	om	afhændelse	af	elektriske	apparater	og	elektronisk	udstyr	(private	
husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk 
udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede 
indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan 
indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre 
eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af 
affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere 
oplysninger.

Oplysninger	om	afhændelse	i	lande	uden	for	EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, 
hvordan du bedst kommer af med produktet.

Dette symbol bruges til at henvise brugerne til instruktionerne eller pjecerne for relevant information.

Dette	køleskab	indeholder	et	filter,	der	betragtes	som	et	biocidholdigt	produkt.
Filtret selv indeholder en substans, der indeholder sølvioner, der deaktiverer bakterier i luften inden i køleskabet 
og hæmmer bakterievækst.
Aktiv substans: Sølv natrium hydrogen zirconium fosfat


