
Ražojuma informācijas lapa
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: HISENSE

Piegādātāja adrese: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modeļa identifikators: RB224D4BDF

Aukstumiekārtas veids:

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni: Nē Konstrukcijas veids: savrupa

Vīna uzglabāšanas iekārta: Nē Cita veida aukstumiekārta: Jā

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība

Augstums 1 430

Platums 495 175
Kopējie izmēri
(mm)

Dziļums 562

Kopējais tilpums (dm³ vai l)

EEI 125 Energoefektivitātes klase F

Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re
1 pW)

39 Gaisvadītā trokšņa emisijas klase C

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) 244,0 Klimata klase:
mērenā,
subtropu

Minimālā apkārtējās vides tempe-
ratūra (ºC), kurai aukstumiekārta ir
piemērota

16
Maksimālā apkārtējās vides tempe-
ratūra (ºC), kurai aukstumiekārta ir
piemērota

38

Ziemas slēdzis Nē

Nodalījuma parametri:

Nodalījuma parametri un vērtības

Nodalījuma veids Nodalījuma til-
pums (dm³ vai l)

Ieteicamie tem-
peratūras iesta-
tījumi optimā-
lai pārtikas uz-
glabāšanai (ºC)
Šie iestatījumi
nedrīkst būt

pretrunā IV pie-
likuma 3. ta-

bulā noteikta-
jiem uzglabāša-
nas apstākļiem

Saldēšanas jau-
da (kg/24h)

Defrosting
type (auto-def-
rost=A, manual

defrost=M)

Pieliekamā no-
dalījums

Nē - - - -

Vīna uzglabāša-
nas nodalījums

Nē - - - -

Pagraba nodalī-
jums

Nē - - - -
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Svaigas pārtikas
nodalījums

Jā 122,0 4 - M

Dzesināšanas
nodalījums

Nē - - - -

Bezzvaigznītes
nodalījums vai
ledus gatavoša-
nas nodalījums

Nē - - - -

Vienas zvaigznī-
tes nodalījums

Nē - - - -

Divu zvaigznīšu
nodalījums

Nē - - - -

Trīs zvaigznīšu
nodalījums

Nē - - - -

Četru zvaigznīšu
nodalījums

Jā 53,0 -18 - M

Divu zvaigznīšu
sekcija

Nē - - - -

Maināmas tem-
peratūras noda-
lījums

- - - - -

Četru zvaigznīšu nodalījumiem:

Ātrās sasaldēšanas funkcija Nē

Gaismas avota parametri:

Gaismas avota veids

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija: LED; Kliedēta vai
virzīta gaisma: -; No elektrotīkla vai ne no elektrotīkla dar-
bināms: -; Savienots gaismas avots (CLS): Nē; Regulēja-
mas krāsas gaismas avots: Nē; Apvalks: -; Ļoti spilgts gais-
mas avots: Nē; Pretapžilbes aizsargs: Nē; Regulējams spilg-
tums: -

Energoefektivitātes klase -

Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta
a) apakšpunktā minētā informācija: http://global.hisense.com/
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