Informační list
Dovozce : FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Značka

Haier

Model

A2FE735Cxx

Kategorie spotřebiče 1)

7

Třída energetické účinnosti 2)
Roční spotřeba energie 3)

A++
[kWh/rok]

274

Celkový čistý úložný objem

[l]

347

Čistý objem chladícího prostoru / beznámrazový

[l]

248 / ano

Čistý objem mrazícího prostoru / beznámrazový

[l]

99 / ano

Označení mrazícího prostoru hvězdičkami
Teplota jiných prostorů
Doba skladování při vypnutí
Mrazící výkon

*(***)
[°C]

---

[h]

13

[kg/24h]

12

Klimatická třída 4)
Úroveň hluku 5)

SN-T
[dB(A) re 1pW]

40

Vestavný spotřebič určen k montáži

ne

Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína

ne

1)

1 = Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny
2 = Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína
3 = Chladnička / zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou
4 = Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou (*)
5 = Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami (**)
6 = Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami (***)
7 = Chladnička / mraznička *(***)
8 = Skříňová mraznička
9 = Mrazící pult
10 = Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče

2)

A+++ … nízká spotřeba elektrické energie až G… vysoká spotřeba elektrické energie

3)

Spotřeba energie v kWh za rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

4)

5)

Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí:
SN okolní teplota od +10 °C do +32 °C
N
okolní teplota od +16 °C do +32 °C
ST okolní teplota od +18 °C do +38 °C
T
okolní teplota od +18 °C do +43 °C
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče představuje váženou hladinu akustického výkonu
Lw vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
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Informačný list
Dovozca : FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany
Značka

Haier

Model

A2FE735Cxx

Kategória spotrebiča 1)

7

Trieda energetickej účinnosti 2)

A++

Ročná spotreba energie 3)

[kWh/rok]

274

Celkový čistý úložný objem

[l]

347

Čistý objem chladiaceho priestoru / beznámrazový

[l]

248 / áno

Čistý objem mraziaceho priestoru / beznámrazový

[l]

99 / áno

Označenie mraziaceho priestoru hviezdičkami

*(***)

Teplota iných priestorov
Doba skladovania pri vypnutí
Mraziaci výkon

[°C]

---

[h]

13

[kg/24h]

12

Klimatická trieda 4)
Úroveň hluku 5)

SN-T
[dB(A) re 1pW]

40

Vstavaný spotrebič určený na montáž

nie

Tento spotrebič je určený výhradne k uchovávaniu vína

nie

1)

1 = Chladnička s jedným alebo niekoľkými priestormi pre čerstvé potraviny
2 = Chladnička s priestorom s miernou teplotou, chladnička s mier. teplotou a spotrebič pre uchovávanie vína
3 = Chladnička / zchlazovač a chladnička s priestorom bez označenia hviezdičkou
4 = Chladnička s priestorom označeným jednou hviezdičkou (*)
5 = Chladnička s priestorom označeným dvoma hviezdičkami (**)
6 = Chladnička s priestorom označeným tromi hviezdičkami (***)
7 = Chladnička / mraznička *(***)
8 = Skriňová mraznička
9 = Mraziaci pult
10 = Viacúčelové a iné chladiace spotrebiče

2)

A+++ … nízka spotreba elektrickej energie až G… vysoká spotreba elektrickej energie

3)

Spotreba energie v kWh za rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky po dobu 24 hodín. Skutočná
spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

4)

5)

Tento spotrebič je určený k použitiu za teploty okolia:
SN okolitá teplota od +10 °C do +32 °C
N
okolitá teplota od +16 °C do +32 °C
ST okolitá teplota od +18 °C do +38 °C
T
okolitá teplota od +18 °C do +43 °C
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča predstavuje váženú hladinu akustického výkonu Lw
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
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