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Spesifikasjoner
Informasjon for produktet Fiche i EU regelverket 1060/2010
LEVERANDØRENS NAVN Panasonic

MODELL
NR-B53V2-XE
NR-B53V2-XF
NR-BG53V2-X

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

KATEGORI 7 (Kjøleskap-fryser)

ENERGIKLASSE A++

ÅRLIG ENERGIFORBRUK 346 kWh/år*1

KJØLESKAPETS NETTOVOLUM 324 L

FRYSERENS NETTOVOLUM 206 L

STJERNEGRADERING AV FRYSEREN firestjerner

FROSTFRIE ROM Kjøling: Frostfri / Fryser: Frostfri

TID FOR TEMEPERATURØKNING 16 timer

FRYSEKAPASITET 15 kg/24 t

KLIMAKLASSE SN-T*2

LUFTBÅREN AKUSTISK STØYUTSLIPP 38 dB

Annen informasjon
TOTAL BRUTTOVOLUM 615 L

TOTAL NETTOVOLUM 530 L

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

NETTOVEKT 137 kg

MERKESPENNING 220 V - 230 V

MERKEFREKVENS 50 Hz

KJØLEVÆSKE/LADING R600a/70 g

ESEMIDDEL Syklopentan

Merknader:
*1 Strømforbruket per år er basert på standard testresultater for 24 timer i henhold til EN153. 

Faktisk strømforbruk varierer avhengig av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert. 
Strømforbruket ved drift kan variere avhengig av hvor enheten er installert, temperaturinnstillingen til hver av rommene, 
romtemperaturen og luftfuktigheten, hvor ofte dørene åpnes/lukkes, volumet og temperaturen til maten og hvordan apparatet brukes.

*2 Tillatt romtemperatur: 10 °C til 43 °C

Informasjon	for	brukerne	om	kassering	av	elektrisk	og	elektronisk	utstyr	(private	husholdninger)
Når et produkt og/eller medfølgende dokumenter er merket med dette symbolet, betyr det at det elektriske eller elektroniske 
utstyret ikke bør kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall.
For at det kasserte utstyret skal bli behandlet, gjenvunnet og resirkulert på riktig måte, må du bringe det til nærmeste 
innsamlingspunkt eller gjenvinningsstasjon. I enkelte land kan du alternativt returnere produktene dine til den lokale 
forhandleren, eventuelt mot kjøp av et tilsvarende nytt produkt.
Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar til du til å bevare verdifulle ressurser og til å motvirke de negative 
virkningene på miljøet og den menneskelige helse som kan forårsakes av feilaktig avfallsbehandling. Ta kontakt med de lokale 
myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om ditt nærmeste innsamlingspunkt.
Feilaktig kassering av dette utstyret kan kanskje bøtelegges, avhengig av nasjonale lover og regler.

For bedriftskunder i den Europeiske Union
Hvis du ønsker å kassere elektrisk og elektronisk utstyr, må du kontakte forhandleren eller leverandøren din for å få mer informasjon.

Informasjon om kassering i land utenfor den Europeiske Union
Dette symbolet er kun gyldig i den Europeiske Union.
Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du ta kontakt med forhandleren eller de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan det skal 
kasseres på riktig måte.

Dette symbolet brukes til å henvise brukere til anvisninger eller hefter for relevant informasjon.

Dette	kjøleskapet	har	et	filter	som	anses	å	være	et	biocidprodukt.
Selve filteret har et stoff som inneholder sølvioner som deaktiverer bakterier i luften inne i kjøleskapet og 
forhindrer bakterievekst.
Aktivt stoff: Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat


