Dodatek

Technické údaje
Informační list (EU Regulace 1060/2010)
NÁZEV DODAVATELE
IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKA MODELU

Panasonic
NR-B53V2-XE
NR-B53V2-XF
NR-BG53V2-X

KATEGORIE

NR-B53VW2-WE
NR-B53VW2-WF
NR-BG53VW2-W
7 (chladnička – mraznička)

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

A++

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE

346 kWh/rok*1

ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY

324 l

ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY

206 l

HODNOCENÍ CHLADNIČKY
BEZNÁMRAZOVÉ PŘIHRÁDKY

Čtyři hvězdičky
Chladnička: Beznámrazový / Mrazák: Beznámrazový

DOBA NÁBĚHU TEPLOTY
MRAZICÍ VÝKON
KLIMATICKÁ TŘÍDA

16 hodin
15 kg / 24 hod.
SN-T*2

EMISE HLUKU ŠÍŘENÉHO VZDUCHEM

38 dB

Další informace
CELKOVÝ HRUBÝ OBJEM

615 l

CELKOVÝ ČISTÝ OBJEM

530 l

VENKOVNÍ ROZMĚRY
ŠÍŘKA × HLOUBKA × VÝŠKA

915 mm x 710 mm x 1860 mm

ČISTÁ HMOTNOST

137 kg

NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ

220 V - 230 V

NOMINÁLNÍ FREKVENCE

50 Hz

CHLADICÍ MÉDIUM/ZÁTĚŽ

R600a / 70 g

PĚNIČ

Cyklopentan

Poznámky:
Spotřeba energie za rok je založena na výsledcích standardního testu za 24 hodin v souladu s normou EN153.
Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na stylu používání spotřebiče a jeho umístění.
Spotřeba energie za provozu se může lišit v závislosti na umístění jednotky, nastavení teploty jednotlivých přihrádek, okolní teplotě a
vlhkosti, frekvenci otevírání/zavírání dvířek, objemu a teplotě potravin a stylu používání spotřebiče.
*2
Přípustná okolní teplota: 10 °C až 43 °C
*1

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí
být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v
některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tímto symbolem se uživatel upozorňuje na pokyny a příslušné informace, uvedené v letáčku.

Tato chladnička má filtr, který je považován za biocodní produkt.
Samotný filtr obsahuje látky, obsahující stříbrné ionty, které ničí bakterie ve vzduchu uvnitř chladničky a inhibují
růst bakterií.
Aktivní látky: Hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý
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