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Gyártó neve

A modell 
megne-
vezése 
(Modell)

Modell

Tipus

Index

Hűtőkészülék modell kategória1

Energiahatékonysági osztály2

Éves villamosenergia-fogyasztás 
[kWh/év]3

Hűtő hasznos nettó térfogat [l]

Mélyhűtő hasznos nettó térfogat [l]

Fagyasztókamrák csillag szerinti 
bejelölése4

Zúzmaramentes

Hőmérséklet-emelkedés ideje [h]5

Fagyasztókapacitás [kg/24h]

Klímaosztály6

Zajszint [dB(A) re1 pW]

Beépítésre szánt modell

Feszültség [V / Hz]

Termék mag., szél, vas. [mm]

Készülék súlya [kg]

Világítás típus (Izzó / LED / nincs)

1) 1- Hűtőszekrény egy vagy több, friss 
élelmiszer tárolására szolgáló kamrával; 
3- Hűtőgép csillag nélküli kamrával; 
4- Hűtőgép egy csillagos kamrával; 
5- Hűtőgép kétcsillagos kamrával; 
6- Hűtőgép három csillagos kamrával; 7- 
Hűtő-fagyasztó kombi; 8- Szabadon álló 
fagyasztó; 9- fagyasztóláda.

2) Besorolás A++/A+ (=alacsony fogyasz-
tás) d G-ig (=magas fogyasztás).

3) A tényleges éves villamosenergia-fo-
gyasztás »XYZ« kWh egy normális 
körülmények között 24 órás periódusban 
elvégzett teszt eredménye alapján. A 
tényleges energiafogyasztás függ a 
készülék használati módjától és attól, 
hogy hova lett elhelyezve.

4) (*) = kb. -6°C hőmérsékletű élelmiszertá-
roló tér

 (**) =kb. -12°C hőmérsékletű élelmiszer-
tároló tér

 (***) = kb. -18°C hőmérsékletű fagyasz-
tott élelmiszertároló tér

 (*/***) = kb. -18°C illetve alacsonyabb 
hőmérsékletű élelmiszertároló tér

5) biztonságos tárolási idő »X« óra áram 
nélkül 

6) Klímaosztály: W [klímaosztály]. A 
készüléket a következő környezeti hő-
mérsékletben való használatra tervezték 
X [alsó határ] °C-tól Y [felső határ] °C-ig. 
SN - +10°C-tól +32°C-ig; N - +16°C-tól 
+32°C-ig; ST - +16°C-tól +38°C-ig; T - 
+16°C-tól +43°C-ig.
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Index

Kategorie des Haushaltskühlgerä-
temodells1

Energieeffizienzklasse2

Jährlicher Energieverbrauch [kWh/
Jahr]3

Nutzinhalt Netto des Kühlgerätes [l]

Nutzinhalt Netto des Gefriergerätes 
[l]

Stern-Einstufung der Gefrierfächer4

Frostfrei-System

Temperaturanstiegszeit [h]5

Gefriervermögen [kg/24h]

Klimaklasse6

Luftschallemissionen [dB(A) re1 pW]

Einbaugerät

Spannung [V / Hz]

Höhe x Breite x Tiefe des Produktes 
[mm]

Gewicht des Gerätes [kg]

Beleuchtungsart (Glühlampe / LED 
/ keine)

1) 1 - Kühlschrank mit einem oder mehre-
ren Lagerfächern für frische Lebensmit-
tel; 3 - lschrank mit Kaltlagerzone und 
Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 
4- Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-
Fach; 5- Kühlschrank mit einem Zwei-
Sterne-Fach; 6- Kühlschrank mit einem 
Drei-Sterne-Fach; 7- Kühl-Gefriergerät; 
8- Gefrierschrank; 9- Gefriertruhe.

2) Kennzeichnung A++/A+ (=niedriger 
Verbrauch) bis G (=hoher Verbrauch).

3) Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr, auf 
der Grundlage von Ergebnissen der 
Normprüfung über 24 Stunden. Der 
tatsächliche Verbrauch hängt von der 
Nutzung und vom Standort des Geräts 
ab.

4) (*) = Raum für die Aufbewahrung von 
Produkten bei einer Temperatur von ca. 
-6°C

 (**) = Raum für die Aufbewahrung von 
Produkten bei einer Temperatur von ca. 
-12°C

 (***) = Raum für die Aufbewahrung von 
tiefgekühlten Produkten bei einer Tempe-
ratur von ca. -18°C

 (*/***) = Raum fürs Einfrieren von Pro-
dukten bei einer Temperatur von -18°C 
oder niedriger.

5) Lagerzeit bei Störung »X« »h« 
6) Klimaklasse: W [Klimaklasse]. Dieses 

Gerät ist für den Betrieb bei einer Umge-
bungstemperatur zwischen X [niedrigste 
Temperatur] °C und Y [höchste Tempe-
ratur] °C. SN - von +10°C bis +32°C; N 
- von +16°C bis +32°C; ST - von +16°C 
bis +38°C; T - von +16°C bis +43°C.
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