
  
            

Продуктов информационен лист
СЪГЛАСНО ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА

    Име или търговска марка на доставчика: Arielli

          Адрес на доставчика: ул. Суходолска 54, 1373 София, България

       Идентификатор на модела: ARS-108FN

   Тип хладилен уред:

 Уред с ниско ниво на шум: Не Тип конструкция: свободностоящ

  Охладител за вино Не   Друг хладилен уред: Да

  Основни параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Височина 845

Ширина 553 83
Габаритни 
размери
(милиметри) Дълбочина 574

     Общ обем (dm³ или l)

ИЕЕ 95   Клас на енергийна ефективност F

   
   

Емисия на въздушен шум
(dB(A) re 1 pW)

41
   Клас на емисията на въздушен 

шум
C

   Годишно енергопотребление (kWh/a) 205  Климатичен клас:
 умерен, 

субтропичен
тропичен   

    
 

 Минимална околна температура
(ºC),  за която хладилният уред е 
подходящ

16
  

    
  

 
     

Максимална околна температура
(ºC), за която хладилният уред е 
подходящ

38

 Зимни настройки Не

 Параметри на отделението:

   Параметри и стойности на отделението

 Тип отделение     Обем на 
отделението

(dm³ или l)

 
 

 
 

 
 

  
  

 Препоръчителна 
температура за 

оптимално 
съхранение на 

хранителни 
продукти(ºC)

Тези настройки 
не трябва да 

противоречат на 
условията за 
съхранение, 

определени в 
таблица 3 от 

Прил, ожение IV

Капацитет на 
замразяване
   (kg/24h)

 Вид 
обезскрежаване

(автоматично 
обезскрежаване=

A, ръчно 
обезскрежаване=

Р)

Отделение за 
трайни продукти Не - - - -

 Охладител за вино Не - - - -
Отделение тип
"зимник" Не - - - -

 Пресни храни Да - - - -
Лесно развалящи 
се храни Не - - - -

  0-звезди или 
ледогенератор Не - - - -
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1-звезда Не - - - -

2-звезди Не - - - -

3-звезди Да - - - -

4-звезди Не 83 -18 6.5 Р

 секция 2 звезди Не - - - -

Отделение с 
променлива 
температура - - - - -

  Параметри на светлинния източник

   Тип на светлинния източник -

  Клас на енергийна ефективност -

          Минимален срок на гаранцията предложена от производителя: 24 месеца

 Допълнителна информация

              
   

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от 
приложение към Регламент (EС)2019/2019 на Комисията: www.techmart.bg
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