Dodatek

Dane techniczne
Karta produktu (UE regulacja 1060/2010)
NAZWA DOSTAWCY
IDENTYFIKATOR MODELU

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

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

KATEGORIA URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

7 (Chłodziarko-zamrażarka)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

A++
346 kWh/rocznie*1

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI

324 L

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI

206 L

OZNACZENIE GWIAZDKOWE KOMORY
ZAMRAŻANIA

Cztery gwiazdki

SYSTEM BEZSZRONOWY „NO-FROST” DLA
ODPOWIEDNICH KOMÓR

Komora schładzania: bezszronowa / Komora zamrażania: bezszronowa

CZAS WZROSTU TEMPERATURY

16 godzin

ZDOLNOŚĆ ZAMRAŻANIA

15 kg/24 h
SN-T*2

KLASA KLIMATYCZNA
POZIOM EMISJI HAŁASU

38 dB

Inne informacje
CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ BRUTTO

615 L

CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ NETTO

530 L

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ × GŁĘBOKOŚĆ × WYSOKOŚĆ

915 mm x 710 mm x 1860 mm

MASA NETTO
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA

137 kg
220 V - 230 V
50 Hz

CZYNNIK CHŁODNICZY/POJEMNOŚĆ

R600a/70 g

ŚRODEK POROTWÓRCZY

Cyklopentan

Uwagi:
*1
Roczne zużycie energii jest oparte na wynikach standardowego testu przez 24 godziny zgodnie z normą EN153.
Rzeczywiste zużycie energii różni się w zależności od sposobu użycia urządzenia i jego lokalizacji.
Zużycie energii podczas pracy różni się w zależności od miejsca instalacji urządzenia, ustawienia temperatury poszczególnych komór,
temperatury i wilgotności otoczenia, częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości i temperatury przechowywanej żywności oraz
sposobu użycia urządzenia.
*2
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10 °C do 43 °C

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego
użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie
przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie
i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o
najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub
z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Polski

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania
informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Ten symbol oznacza, że odpowiednie informacje można znależć w instrukcji lub w ulotce.

Niniejsza lodówka wyposażona jest w filtr klasyfikowany jako produkt biobójczy.

W filtrze znajduje się substancja zawierająca jony srebra, która dezaktywuje bakterie w powietrzu wewnątrz
lodówki i powstrzymuje rozwój bakterii.
Substancja aktywna: Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy
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