
Gaminio informacijos lapas - (ES) 2019/2016

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: WHIRLPOOL

Tiekėjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio žymuo: WHC20 T352

Šaldymo aparato tipas:

Mažatriukšmis aparatas: Ne Konstrukcijos tipas: Integruota

Vyno šaldytuvas: Ne Kitas šaldymo aparatas: Taip

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras Vertė Parametras Vertė

Gabaritiniai
matmenys
(milimetrais)

Aukštis 1935

Bendras tūris (dm3 arba l) 280Plotis 540

Gylis 545

EEI 100 Energijos vartojimo efektyvumo klasė E

Ore skleidžiamo akustinio triukš-
mo lygis (53 dB(A) re 1 pW)

32
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo
klasė

B

Metinis suvartojamos energijos
kiekis (kWh per metus)

222 Klimato klasė:
išplėstosios vidutinių

platumų zonos/tropinio

Mažiausia aplinkos temperatūra
(°C), kurioje šaldymo aparatas gali
veikti

10
Didžiausia aplinkos temperatūra (°C),
kurioje šaldymo aparatas gali veikti

43

Žiemos nuostatis Ne



Kameros parametrai:

Kameros tipas

Kameros parametrai ir vertės

Kameros tūris
(dm3 arba l)

Rekomenduoja-
mas temper-

atūros nuostatis
maistui optimaliai

laikyti (°C)
Šie nuostačiai ne-

turi būti prieš-
taringi IV priedo 3
lentelėje nustaty-
toms laikymo są-

lygoms;

Šaldymo geba
(kg/24 h);

Atitirpinimo tipas
(automatinis ati-
tirpinimas = A,

rankinis atitirpini-
mas = M)

Maisto podėlis ne - - - -

Vynui laikyti ne - - - -

Rūsio temper-
atūros

ne - - - -

Šviežio maisto taip 212,0 4 - A

Atšaldymo ne - - - -

0 žvaigždučių ar-
ba ledo gamini-
mo

ne - - - -

1 žvaigždutės ne - - - -

2 žvaigždučių ne - - - -

3 žvaigždučių ne - - - -

4 žvaigždučių taip 68,0 -18 7,0 A

2 žvaigždučių
skyrius

ne - - - -

4 žvaigždučių kamerų atveju

Greito užšaldymo funkcija Taip

Vyno šaldytuvų



Standartinių vyno butelių skaičius -

Šviesos šaltinio parametrai :

1

Šviesos šaltinio tipas LED

Energijos vartojimo efektyvumo klasė G

Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėn

Papildoma informacija: Garantijos laikotarpis įvairiose šalyse gali skirtis, atsižvelgiant į kitus nacionalinius įstatymus.
Išimtys: Airija, Jungtinė Karalystė: 12 mėnesių; Ispanija, Portugalija: 36 mėnesiai; Norvegija: 60 mėnesių

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto a papunktyje
nurodyta informacija: https://docs.whirlpool.eu


