
Gaminio informacijos lapas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2016

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: hanseatic

Tiekėjo adresas: Customer Service, Werner-Otto-Strasse 1-7, 22179 Hamburg, DE

Modelio žymuo: HRGS8455CMBK

Šaldymo aparato tipas:

Mažatriukšmis aparatas: Ne Konstrukcijos tipas: atskiras aparatas

Vyno šaldytuvas: Ne Kitas šaldymo aparatas: Taip

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras Vertė Parametras Vertė

Aukštis 835

Plotis 550 72
Gabaritiniai
matmenys (mili-
metrais) Gylis 600

Bendras tūris (dm³ arba l)

EEI 72
Energijos vartojimo efektyvumo kla-
sė

D

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo
lygis (dB(A) re 1 pW)

39
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo
klasė

C

Per metus suvartojamos energijos
kiekis (kWh per metus)

115,58 Klimato klasė:

išplėstosios vi-
dutinių platu-
mų zonos, vi-
dutinių platu-

mų zonos, subt-
ropinės zonos

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

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

38

Žiemos nuostatis Ne

Kameros parametrai

Kameros parametrai ir vertės

Kameros tipas Kameros tū-
ris (dm³ arba l)

Rekomenduo-
jamas tempera-
tūros nuostatis
maistui optima-

liai laikyti (°C)
(šie nuostačiai
neturi priešta-
rauti IV priedo
3 lentelėje nu-

statytoms laiky-
mo sąlygoms)

Užšaldymo ge-
ba (kg/24 h)

Defrosting ty-
pe (auto-def-
rost=A, manu-
al defrost=M)

Maisto podėlis Ne - - - -

Vyno laikymo
kamera

Ne - - - -
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Rūsio tempera-
tūros kamera

Ne - - - -

Šviežio maisto
kamera

Ne - - - -

Atšaldymo ka-
mera

Ne - - - -

0 žvaigždučių ar-
ba ledo gamini-
mo kamera

Ne - - - -

1 žvaigždutės
kamera

Ne - - - -

2 žvaigždučių ka-
mera

Ne - - - -

3 žvaigždučių ka-
mera

Ne - - - -

4 žvaigždučių ka-
mera

Taip 72,0 -18 3,0 M

2 žvaigždučių
skyrius

Ne - - - -

Kintamos tem-
peratūros kame-
ra

- - - - -

4 žvaigždučių kameros

Greito užšaldymo funkcija Ne

Šviesos šaltinio parametrai

Šviesos šaltinio tipas -

Energijos vartojimo efektyvumo klasė -

Minimali gamintojo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn.

Papildoma informacija:

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2019 priedo 4 punkto a
papunktyje nurodyta informacija: www.aproductz.com
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