
Продуктов информационен лист
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на
хладилни уреди

Име или търговска марка на доставчика: SNAIGE

Адрес на доставчика: Ivan Dechev, 90, "ACAD. STEFAN MLADENOV" BLV. 1700, SOFIA BULGARIA

Идентификатор на модела: RF59FM-TTMP2E0

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума: Не Тип конструкция: свободностоящ
Охладител за вино: Не Други хладилни уреди: Да
Общи параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност
Висо-
чина 1 860

Ши-
рина 595Общи размери (ми-

лиметри)
Дъл-
бочи-
на

600

Общ обем (dm³ или l) 294

ИЕЕ 100 Клас на енергийна ефек-
тивност

E

Излъчван въздушен шум
(dB(A) при нулево ниво 1 pW) 41 Клас по излъчван възду-

шен шум C

Годишна консумация на
енергия (kWh/год.) 239 Климатичен клас: разширен умерен,

тропичен

Минимална околна темпера-
тура (°C), за която хладилният
уред е подходящ

10

Максимална околна тем-
пература (°C), за която
хладилният уред е подхо-
дящ

43

Зимни настройки Не  
Параметри на отделението:

Параметри и стойности на отделението

Тип отделение Обем на отделе-
нието (dm³ или l)

Препоръ-
чителна

температу-
ра за опти-
мално съх-
ранение на
хранител-
ните про-
дукти (°C)
Тези наст-
ройки не
трябва да
противо-

Капаци-
тет на зам-
разяване
(kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual defrost=M)
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речат на
условията

за съхране-
ние, опре-
делени в
таблица 3
от прило-
жение IV

Трайни продукти Не - - - -
Съхранение на вино Не - - - -
Зимник Не - - - -
Пресни храни Да 206,9 4 - A
Лесно развалящи се
храни

Не - - - -

0 звезди или ледоге-
нератор

Не - - - -

1 звезди Не - - - -
2 звезди Не - - - -
3 звезди Не - - - -
4 звезди Да 87,8 -18 5,0 A
Секция 2 звезди Не - - - -
Отделение с промен-
лива температура - - - - -

За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване Да
Параметри на светлинния източник:

Тип на светлинния източник LED
Клас на енергийна ефективност F
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци

Допълнителна информация: EN 60704-2-14/EN 60704-3

Връзка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложе-
ние към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: http://www.densi.bg

Страница 2 / 2


