
Toote teabelehelt
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016

Tarnija nimi või kaubamärk: HISENSE

Tarnija aadress: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Mudelitähis: RF540N4WF1

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade: Ei Konstruktsioonitüüp: eraldiseisev

Veinikülmik: Ei Muu jahutus-külmutusseade: Jah

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Kõrgus 1 817

Laius 794 480
Üldmõõdud
(mm)

Sügavus 706

Kogumaht (dm³ või l)

Energiatõhususindeks 125 Energiatõhususe klass F

Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1
pW suhtes)

40 Õhus leviva müra klass C

Aastane energiatarbimine (kWh/a) 388,0 Kliimaklass:

laiendatud mõõ-
dukas, mõõdu-
kas, subtroopi-
line, troopiline

Madalaim ümbritseva keskkonna
temperatuur (°C), mille jaoks jahu-
tus-külmutusseade sobib

10
Kõrgeim ümbritseva keskkonna
temperatuur (°C), mille jaoks jahu-
tus-külmutusseade sobib

43

Talveseadistus Ei

Kambri näitajad:

Kambri näitajad ja nende väärtused

Kambri liik Kambri maht
(dm³ või l)

Soovitatav tem-
peratuurisea-

distus optimaal-
seks toidu säi-
litamiseks (°C)
Need seadis-
tused ei tohi

olla vastuolus
IV lisa tabeli 3

kohaste säilitus-
tingimustega

Külmutusvõim-
sus (kg/24h)

Defrosting ty-
pe (auto-def-

rost=A, manual
defrost=M)

Sahverkamber Ei - - - -

Veinikamber Ei - - - -

Kelderkamber Ei - - - -

Värske toidu
kamber

Jah 302,0 4 - A

Jahekamber Ei - - - -
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Tärnita kamber
või jäävalmista-
miskamber

Ei - - - -

1 tärni kamber Ei - - - -

2 tärni kamber Ei - - - -

3 tärni kamber Ei - - - -

4 tärni kamber Jah 128,0 -18 7,0 A

2 tärni sektsioon Ei - - - -

Värske toi-
du kamber

4 -Muudetava tem-
peratuuriga
kamber 2 tärni kamber

50,0

-12 -

A

4 tärni kambrite puhul

Kiirkülmutusfunktsioon Jah

Valgusallika näitajad:

Valgusallika liik

Kasutatud valgustustehnoloogia: LED; Suunatud (DLS)
või suunamata valgusvooga (NDLS): -; Avaliku elektrivõr-
gu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega
(NMLS): -; Ühendatud valgusallikas (CLS): Ei; Seadistatava
värvusega valgusallikas: Ei; Kolb: -; Suure heledusega val-
gusallikas: Ei; Pimestamisvastase kaitsega: Ei; Hämarda-
tav: -

Energiatõhususe klass G

Tootja pakutav miinimumgarantii: 24 kuud

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane tea-
ve: http://global.hisense.com/
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