
Informacijski list izdelka - (EU) 2019/2016

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: WHIRLPOOL

Naslov dobavitelja: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikacijska oznaka modela W7 811I W (2)

Tip hladilnega aparata

Nizkohrupni aparat: Ne Tip zasnove: Prostostoječi

Aparat za shranjevanje vina Ne Drug hladilni aparat: Da

Splošni parametri izdelka

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Skupne mere (v
milimetrih)

Višina 1912

Skupna prostornina(v dm3 ali l) 343Širina 596

Globina 678

EEI 125 Razred energijske učinkovitosti F

Emisije akustičnega hrupa, ki se
prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)

40
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se
prenaša po zraku

C

Letna poraba energije (kWh/a) 317 Klimatski razred:
razširjeni zmerni/sub-

tropski

Minimalna temperatura okolice
(°C), za katero je hladilni aparat
primeren

10
Maksimalna temperatura okolice (°C),
za katero je hladilni aparat primeren

38

Zimska nastavitev Ne



Parametri predelka:

Tip predelka

Parametri in vrednosti predelka

Prostornina pre-
delka (v dm3 ali

l)

Priporočena nas-
tavitev tempera-

ture za opti-
mizirano shranje-
vanje hrane (°C)
Te nastavitve ne

smejo biti v
nasprotju s pogoji

shranjevanja iz
tabele 3 Priloge

IV;

Specifična
zmogljivost zam-

rzovanja
(kg/24 h)

Tip odtaljevanja
(samodejno

odtaljevanje = A,
ročno odtaljevan-

je = M)

Shrambni ne - - - -

Shranjevanje
vina

ne - - - -

Kletni ne - - - -

Sveža hrana da 239,0 4 - A

Ohlajevanje ne - - - -

Brez zvezdic ali
aparat za led

ne - - - -

Ena zvezdica ne - - - -

2 zvezdici ne - - - -

Tri zvezdice ne - - - -

štiri zvezdice da 104,0 -18 11,0 A

Predel z dvema
zvezdicama

ne - - - -

Za predelke s štirimi zvezdicami

Funkcija hitrega zamrzovanja Da

Za aparate za shranjevanje vina



Število standardnih vinskih steklenic -

Parametri svetlobnih virov :

1

Tip svetlobnega vira LED

Razred energijske učinkovitosti F

Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec: 24 mesecev

Dodatne informacije: Leta jamstev se lahko razlikujejo glede na drugo nacionalno zakonodajo. Izjeme: Irska,
Združeno kraljestvo: 12 mesecev; Španija, Portugalska: 36 mesecev; Norveška: 60 mesecev

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4 Priloge k Uredbi Komisije
(EU) 2019/2019: https://docs.whirlpool.eu


