
Продуктов информационен лист

Име или търговска марка на доставчика : AEG

Адрес на доставчика : Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Идентификатор на модела: KWK884520T 923421114

Вид уред за охлаждане:

Уред с ниско ниво на шум: не Вид на дизайн: За вграждане

Охладители за вино: да Друг охладители за вино: не

Основни параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Габаритни 
размери 
(милиметри)

Височина 455

Общ обем (dm  или l)3 49Ширина 596

Дълбочина 566

ИЕЕ 124 Клас на енергийна ефективност F ( )c

Емисия на въздушен шум (dB(A) re 1 
pW)

39 Клас на емисията на въздушен шум C ( )d

Годишно енергопотребление (kWh
/год.)

100 Климатичен клас :
умерен / 

субтропичен

Минимална околна температура (°
C), за която хладилният уред е 
подходящ

16 ( )c Максимална околна температура (°C), 
за която хладилният уред е подходящ 38 ( )c

Зимни настройки не  

Параметри на отделението :

Тип отделение

Параметри и стойности на отделението

Обем на 
отделението (dm  3

или l)

Препоръчителна 
температура за 

оптимално 
съхранение на 
хранителните 
продукти (°C)

Тези настройки не 
трябва да 

противоречат на 
условията за 
съхранение, 

определени в 
таблица 3 от 

приложение IV

Капацитет на 
замразяване (kg

/24 h)

Вид 
обезскрежаване 

(автоматично 
обезскрежаване = 

А, ръчно 
обезскрежаване = 

Р)

отделение за 
трайни продукти

не -  

охладител за 
вино

да 49,4 12  M

отделение тип „ 
зимник“

не -  

пресни храни не -  

лесно 
развалящи се 
храни

не -  

0 звезди и 
ледогенератор

не -  

1 звезда не -  



2 звезди не -  

3 звезди не -  

4 звезди не - -

секция 2 звезди не -  

отделение с 
променлива 
температура

- -

За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване

За уреди за съхранение на вино

Брой стандартни бутилки вино 18

Параметри на светлинния източник ( ) :a

Тип на светлинния източник

Клас на енергийна ефективност -

Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя: 0 месеци

Допълнителна информация : -

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква a от приложение към 
Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/923421114

) както е определено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията.а

( ) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.b

( ) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.c

( ) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.d


