
Ficha de informação do produto - (UE) 2019/2016

Marca comercial ou nome do fornecedor: HOTPOINT/ARISTON

Endereço do fornecedor: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identificador de modelo: ENTM 18210 VW 1

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído: Não Tipo de construção: Livre instalação

Aparelho de armazenagem de vin-
hos:

Não Outros aparelhos de refrigeração: Sim

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Dimensões to-
tais
(milímetros)

Altura 1800

Volume total (dm3 ou l) 415Largura 700

Profundidade 685

EEI 125 Classe de eficiência energética F

Emissão de ruído aéreo (dB(A) re
1pW)

45 Classe de emissão de ruído aéreo D

Consumo anual de energia (kWh/
a)

282 Classe climática:
temperada/subtropical/

tropical

Temperatura ambiente mínima
(°C) para a qual o aparelho de re-
frigeração é adequado

16
Temperatura ambiente máxima (°C)
para a qual o aparelho de refrigeração
é adequado

43

Regulação de inverno Não



Parâmetros dos compartimentos:

Tipo de compartimento

Parâmetros e valores dos compartimentos

Volume do com-
partimento (dm3

ou l)

Regulação de
temperatura re-
comendada para
otimizar a conser-

vação dos ali-
mentos (°C)

(estas regulações
não podem con-

tradizer as
condições de

conservação esta-
belecidas no

anexo IV, quadro
3)

Capacidade de
congelação
(kg/24 h)

Tipo de descon-
gelação (descon-

gelação automáti-
ca = A, desconge-

lação manual =
M)

Despensa não - - - -

Armazenagem
de vinhos

não - - - -

Cave não - - - -

Alimentos fres-
cos

sim 332,0 4 - M

Ultrarrefriger-
ação

não - - - -

0 estrelas ou
produção de ge-
lo

não - - - -

1 estrela não - - - -

2 estrelas não - - - -

3 estrelas não - - - -

4 estrelas sim 83,0 -18 4,0 M

Secção de 2 es-
trelas

não - - - -

Compartimentos de quatro estrelas



Função de congelamento rápido Não

Aparelhos de armazenagem de vinhos

Número de garrafas de vinho normalizadas -

Parâmetros de fontes de luz:

1

Tipo de fonte de luz LED

Classe de eficiência energética F

Duração mínima da garantia do fabricante: 24 meses

Informações adicionais: Os anos de garantias podem ser diferentes de acordo com outra legislação nacional. Ex-
ceções: Irlanda, Reino Unido: 12 meses; Espanha, Portugal: 36 meses; Noruega: 60 meses

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 4, alínea a), do
anexo do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: https://docs.whirlpool.eu


