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Gratulujemy wyboru naszego wyrobu, który z pewnością będzie dobrze służył przez wiele lat.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!
Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi. Zawiera ona ważne informacje o
tym, jak używać tego nowego urządzenia. Jeśli nie przestrzega się instrukcji, można utracić
prawo do bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji. Prosimy przechowywać tę instrukcję w
bezpiecznym miejscu i przekazać ją ewentualnym przyszłym użytkownikom chłodziarki.

• Prosimy nie przyłączać chłodziarki do prądu dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie
i zabezpieczenia na czas transportu.
• Jeśli chłodziarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem należy postawić
ją w pionie na co najmniej 4 godziny, aby przywrócić prawidłowy stan systemu.
• Chłodziarki tej można używać tylko w jej oryginalnym celu, czyli do przechowywania i
zamrażania żywności.
• Nie zalecamy używania tej chłodziarki w pomieszczeniach nieogrzewanych i chłodnych,
takich jak garaże, szklarnie, przybudówki, szopy, altanki, itp., patrz 'Miejsce na chłodziarkę'.
• Prosimy sprawdzić przy odbiorze, czy chłodziarka nie jest uszkodzona, i czy wszystkie jej
części i akcesoria są w należytym stanie.
• Prosimy nie używać chłodziarki, jeśli jest uszkodzona, prosimy jej nie uruchamiać, a w razie
wątpliwości poradzić się sprzedawcy.
• Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły się dzieci.
• Nie można siadać ani stawać, a także pozwalać dzieciom siadać ani stawać ani na samej
chłodziarce, ani na wysuwanych z niej elementach.
• Nie wolno wieszać się na drzwiach chłodziarki.

• Chłodziarka nie zawiera chłodziw fluoryzowanych (CFC/HFC), a tylko izobutan.
(R 600 a), przyjazny środowisku naturalnemu gaz ziemny.
Gaz (R 600 a) jest łatwopalny. Należy zatem upewnić się, że obieg chłodniczy nie został

uszkodzony ani w transporcie, ani przy pracy chłodziarki.
W razie uszkodzenia:

• Należy unikać otwartego ognia, źródeł iskrzenia oraz substancji łatwopalnych.
• Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi chłodziarka.
• Zabrudzenie oczu wyciekającym chłodziwem może spowodować ich uraz.

• Nie należy instalować chłodziarki w pomieszczeniu mniejszym niż 10 m3.

• Nie wolno pozbywać się chłodziarki poprzez spalenie jej. W izolacji chłodziarki zastosowano
pozbawione CFC substancje łatwopalne.
• Aby zasięgnąć informacji o możliwościach złomowania chłodziarki prosimy skontaktować
się z miejscowymi władzami.

 Uwaga - Należy utrzymywać całkowitą drożność otworów wentylacyjnych w obudowie
chłodziarki lub otaczających ją przegrodach budowlanych.

 Uwaga - W celu przyśpieszenia procesu rozmrażania chłodziarki nie należy używać żadnych
urządzeń mechanicznych ani innych środków poza zalecanymi przez jej producenta.

 Uwaga - Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.
 Uwaga - Wewnątrz komór chłodziarki do przechowywania żywności nie wolno używać

żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są z rodzaju zalecanego przez jej producenta.

• Aby uniknąć zagrożenia skaleczeniem, należy wystrzegać się dotykania metalowych
przewodów skraplacza z tyłu chłodziarki.
• W razie ewentualnej awarii najpierw należy odłączyć chłodziarkę od zasilania elektrycznością.
• Przed czyszczeniem chłodziarki należy wyjąć wtyczkę jej przewodu zasilającego z gniazdka
lub odłączyć zasilanie gniazdka wyłącznikiem. Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód zasilający. Należy ją wyjmować ciągnąc za samą wtyczkę.
• Urządzenia elektryczne naprawiać mogą tylko wykwalifikowani fachowcy. Aby uniknąć
zagrożenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta lub
w punkcie obsługi klientów.
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Instrukcje transportowe
Chłodziarkę należy transportować tylko w
pozycji pionowej.
Opakowanie, w którym dostarczono
chłodziarkę, musi pozostać nienaruszone
podczas transportu.
Jeśli chłodziarkę transportowano w pozycji
poziomej, należy ustawić ją w pionie i
pozostawić na 4 godziny przed
uruchomieniem.
Chłodziarkę należy chronić przed deszczem,
wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.
Producent chłodziarki nie przyjmuje
odpowiedzialności w przypadkach
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

 Złomowanie
Należy natychmiast uniemożliwić
uruchomienie chłodziarki. Wyciągnąć wtyczkę
zasilania z gniazdka i odciąć przewód
zasilający. Przed złomowaniem chłodziarki
usunąć lub zniszczyć zamki zatrzasków i
zapadek. W ten sposób zapobiega się
zatrzaśnięciu się dzieci we wnętrzu chłodziarki,
co może być niebezpieczne dla ich życia.

Montaż urządzenia
•  Nie należy używać chłodziarki w
pomieszczeniach, w których temperatura
nocą, a zwłaszcza w zimie, może spaść poniżej
10 °C. Przy niższych temperaturach
chłodziarka może nie działać, co skróci okres
przydatności do spożycia przechowywanej w
niej żywności.

•  Klasę klimatyczną (efektywności
energetycznej) chłodziarki podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej w jej wnętrzu.
Podano tam odpowiednie temperatury
otoczenia według poniższego opisu.

Klasa klimatyczna     Temperatury otoczenia

SN.......................+10 °C do 32 °C
N .........................+16 °C do 32 °C
ST .......................+18 °C do 38 °C
T..........................+18 °C do 43 °C
SN-ST .................+10 °C do 38 °C
SN-T ...................+10 °C do 43 °C

Miejsce na chłodziarkę

Chłodziarkę umieścić można tylko w suchych,
przewietrzanych pomieszczeniach.

Należy wystrzegać się bezpośredniego
oddziaływania na chłodziarkę światła
słonecznego lub źródeł ciepła takich jak piec lub
grzejnik.
Jeśli nie można tego uniknąć, należy zachować
następujące odległości minimalne:
Kuchenki elektryczne: 3.00 cm
Grzejnik:               3.00 cm
Urządzenia chłodnicze: 2.50 cm
• Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza,
należy wokół chłodziarki pozostawić
wystarczająco wiele wolnej przestrzeni.
Należy umocować dwie plastykowe przegródki
dostarczone wraz z chłodziarką skręciwszy je o
1/4 obrotu w stronę skraplacza z tyłu chłodziarki
(Rys. 2).
• Chłodziarkę należy ustawić na równej
powierzchni. Dwie przednie nóżki można ustawić
odpowiednio do warunków. Aby zapewnić
pionowe ustawienie chłodziarki należy nastawić
dwie przednie nóżki przekręcając je zgodnie ze
wskazówkami zegara lub przeciwnie do nich, aż
chłodziarka pewnie stanie na podłodze.
Prawidłowe ustawienie nóżek zapobiega
nadmiernym drganiom i hałasowi.

Instalacja (pod blatem)

    • Blat powinien być na wysokości 820 mm.
(!) Jeśli pod blatem instaluje się to
urządzenie, na blacie nie można
umieszczać kuchenek ani innych źródeł
ciepła.
    • Gniazdko elektryczne w ścianie musi być
blisko lewej lub prawej strony urządzenia.
    • Odetnijcie część wskazaną na rysunku i
zdejmijcie ją szczypcami. Rys.9
    • Wstawcie urządzenie pod blat i ustawcie
przednie nóżki tak, aby jego górna
powierzchnia dotykała blatu.
    • Aby można było korzystać z urządzenia
pod blatem, należy zachować odstęp
pomiędzy ścianą a znakiem odniesienia na
górnym złączu plastykowym na co najmniej
595 mm. Rys.10-11
    • Umocujcie urządzenie pod blatem 2
śrubami wyjętymi z górnej pokrywy. (Blat musi
być zrobiony z plastyku lub drewna!) Rys.12
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Aby uniknąć uszkodzenia
górnego obramowania nie
należy na nim stawiać żadnych
gorących przedmiotów ani
nagrzewających się urządzeń.
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Połączenia elektryczne

 Uwaga
Urządzenie to musi być uziemione.

• Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia chłodziarki
odpowiada podanym na tabliczce znamionowej
w jej wnętrzu.
• Bezpieczeństwo chłodziarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy, jeśli
domowy system uziemienia zainstalowano
zgodnie z przepisami.
• Ustawiając chłodziarkę należy zadbać, aby nie
stała na przewodzie zasilającym, co może grozić
jego uszkodzeniem.
• Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować ani
desek rozdzielczych z wieloma gniazdkami, ani
przedłużaczy.
• Parametry elektryczne chłodziarki podano na
tabliczce znamionowej umieszczonej w jej
wnętrzu.
• Elektryczny przewód zasilający należy ułożyć
tak, aby można go było łatwo włączyć i wyłączyć
po zakończeniu instalacji.
• Jeśli nie ma dostępu do przewodu zasilającego,
należy użyć przekładki izolacyjnej (dla modeli do
zabudowy)

Poznając swoją chłodziarkę
 Uwaga

Poniższe informacje o akcesoriach podaje się
jedynie w celach referencyjnych. Poniższe
akcesoria mogą różnić się nieco od osprzętu
tej chłodziarki.

Rys. 1

Ruchome półki
Oświetlenie wewnętrzne i pokrętło
termostatu
Kanał zbierania wody z rozmrażania -
Rurka ściekowa
Pokrywa pojemnika
Pojemnik
Nastawiane nóżki przednie
Pojemnik na nabiał
Półki w drzwiach
Półka na jajka
Półka na butelki
Uchwyt na butelki
Obramowanie górne

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.



Ciepło Zimno
1        2       3        4       5

(lub) Min. Maks.
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1 = Ustawienie najmniejszego chłodzenia
(Nastawienie najcieplejsze)
5 = Ustawienie największego chłodzenia
(Nastawienie najzimniejsze)

(lub)

Min. = Ustawienie najmniejszego chłodzenia
(Nastawienie najcieplejsze)
Maks. = Ustawienie największego chłodzenia
(Nastawienie najzimniejsze)

Średnia temperatura we wnętrzu chłodziarki
powinna wynosić ok +5°C.
Prosimy wybrać nastawienia stosownie do
pożądanej temperatury.
Można zatrzymać działanie chłodziarki
nastawiając pokrętło termostatu na “0”.

Prosimy zauważyć, że temperatury w obszarze
chłodzenia będą się różnić.
Strefa najzimniejsza znajduje się bezpośrednio
nad komorą na warzywa.

Temperatura we wnętrzu zależy także od
temperatury otoczenia, częstotliwości
otwierania drzwi oraz ilości przechowywanej
w środku żywności.
Częste otwieranie drzwi powoduje wzrost
temperatury we wnętrzu.
Z tego powodu zaleca się zamykanie drzwi z
powrotem najprędzej jak to możliwe po użyciu
chłodziarki.

Nastawianie temperatury
roboczej
(Rys. 4)

Temperaturę roboczą reguluje się pokrętłem
temperatury.

Przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem chłodziarki należy
sprawdzić spełnienie warunków
bezpieczeństwa w następujących punktach:

• Czy chłodziarka stoi równo na podłodze?
• Czy miejsca wokół niej wystarczy na
swobodny przepływ powietrza?
• Czy wnętrze jest czyste? (Zobacz także
rozdział “Czyszczenie i konserwacja”)
•  Pokrętło termostatu należy ustawić w
połowie drogi pomiędzy 1 i 5 lub Min. i Max.
• Teraz można włączyć chłodziarkę do sieci
zasilającej.

• Skraplacz jest włączony, oświetlenie wnętrza
zapala się przy otwieraniu drzwi.

Skraplacz jest włączony, oświetlenie wnętrza
zapala się przy otwieraniu drzwi.
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Chłodzenie
Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza służy do
krótkoterminowego przechowywania świeżej
żywności i napojów.

Produkty mleczne należy przechowywać w
komorze w zagłębieniu chłodziarki.

Butelki można przechowywać w uchwycie na
butelki lub na półce na butelki w drzwiach.

Surowe mięso najlepiej przechowywać w
polietylenowym woreczku w komorze na
samym dnie chłodziarki.

Przed włożeniem do chłodziarki gorącą
żywność i napoje należy ostudzić do
temperatury pokojowej.

 Uwaga
Alkohol wysokoprocentowy należy
przechowywać wyłącznie w dokładnie
zamkniętych naczyniach ustawionych w
pozycji pionowej.

 Uwaga
W chłodziarce nie należy przechowywać
substancji wybuchowych ani pojemników z
łatwopalnymi gazami pędnymi (śmietana w
puszkach, puszki z rozpylaczami itp.).
Zachodzi tu zagrożenie wybuchem.

Rozmrażanie zamrażarki

Komora chłodnicza rozmraża się
automatycznie. Rozmrażana woda spływa
kanałem ściekowym do pojemnika zbiorczego
z tyłu chłodziarki (Rys. 5).
W trakcie rozmrażania na tylnej ścianie
chłodziarki zbierają się kropelki wody do
odparowania w parowniku.
Jeśli nie wszystkie krople spłyną na dół, mogą
ponownie zamarznąć po zakończeniu
rozmrażania. Należy je usunąć miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. Nie należy
używać twardych ani ostrych przedmiotów.

Od czasu do czasu należy sprawdzić odpływ
rozmrażanej wody. Może się on okazać
zatkany. Czyści się go pałeczkami
kosmetycznymi lub podobnymi środkami
(patrz rozdział “Czyszczenie i konserwacja”).

5

Wymiana żarówki
oświetlenia wewnętrznego
(Rys. 4)

Jeśli światło się nie pali, należy postępować,
jak następuje:
1 - Odłącz wyłącznikiem zasilanie gniazdka
zasilającego, lub wyjmij z niego wtyczkę
przewodu zasilającego chłodziarki.
W celu ułatwienia dostępu może warto wyjąć
półki.
2- Należy usunąć osłonę rozpraszającą światło
posłużywszy się płasko zakończonym
śrubokrętem.
3- Najpierw należy sprawdzić, czy żarówka
nie poluzowała się, upewniwszy się, że jest
pewnie wkręcona w oprawę. Włóż wtyczkę do
gniazdka zasilającego i włącz zasilanie.
Jeśli światło się pali, należy założyć osłonę
lampki, wkładając jej tylne ucho i przyciskając
ją tak, aby umieścić dwa przednie ucha.
4 - Jeśli światło nadal się nie pali, odłącz
wyłącznikiem zasilanie gniazdka zasilającego
lub wyjmij z niego wtyczkę przewodu
chłodziarki. Należy zastąpić żarówkę nową
żarówką 15W (maks.) z trzonkiem
gwintowanym (SES).
5- Należy natychmiast ostrożnie pozbyć się
przepalonej żarówki.
W żarówkę do wymiany można łatwo
zaopatrzyć się w dobrym sklepie elektrycznym
lub AGD.
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Czyszczenie i konserwacja

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne

 Uwaga
Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka lub
odłączyć zasilanie gniazdka wyłącznikiem.

Wnętrze czyści się letnią wodą i łagodnym
detergentem.

Nie wolno używać detergentów ani środków
ściernych lub kwasowych.

Wnętrze komory należy wytrzeć do sucha.

Należy starannie zapobiegać zawilgoceniu
wodą połączeń elektrycznych regulacji
temperatury lub oświetlenia wewnętrznego.

Jeśli zamrażarka ma być nieużywana przez
dłuższy okres czasu, należy wyjąc wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka i całkowicie
opróżnić z żywności. Należy oczyścić
zamrażarkę zostawiając drzwi otwarte.
Aby zamrażarka dobrze się prezentowała,
można wypolerować jej powierzchnie
zewnętrzne oraz akcesoria drzwi woskiem
silikonowym.

Raz w roku należy oczyścić skraplacz z tyłu
chłodziarki posługując się szczotką lub
odkurzaczem. Osadzanie się kurzu prowadzi do
wzrostu zużycia energii.
Należy w regularnych odstępach czasu badać
uszczelkę drzwi.
Czyści się ją samą wodą i wyciera całkiem do
sucha.

Czyszczenie akcesoriów

Półki w drzwiach:
Należy całkowicie opróżnić półki w drzwiach
z żywności.
Należy podnieść w górę osłonę półek i
wyciągnąć ją w bok.
Dno półki w drzwiach wyjmuje się ciągnąc je
od dołu w górę.

Pojemnik zbiorczy (misa):
Należy dbać, aby misa z tyłu chłodziarki była
zawsze czysta.
Należy ostrożnie uwolnić zapadkę misy ze
skraplacza przyciskając ją jakimś narzędziem
(np. śrubokrętem), tak aby można było misę
wyjąć.

Wyjąc misę, umyć ją i wytrzeć do sucha.
Zamontować ją wykonując powyższe
czynności w odwrotnym porządku.

Szuflady na warzywa:
Aby oczyścić szufladę należy wysunąć ją jak
najdalej, unieść jej przód w górę, a potem
całkiem wyjąć.

Rady i uwagi praktyczne
Chłodzenie

• Przed włożeniem do pojemnika na warzywa
świeżą żywność należy oczyścić.
• Przed włożeniem do chłodziarki żywność
należy opakować lub owinąć, albo umieścić
w odpowiednim pojemniku.
• Żywność, która nie nadaje się do
przechowywania w niskich temperaturach
(ananasy, melony, ogórki, pomidory, itp.) należy
pakować w woreczki z folii polietylenowej.
• Żywność o silnej woni, lub podatną na obce
zapachy, należy pakować w materiały
hermetycznie szczelne lub odporne na
zapachy.
• Żywność świeżą i gotowaną przechowuje
się osobno, aby uniknąć zanieczyszczenia
bakteriami.
• Nie trzyma się świeżego mięsa w chłodziarce
dłużej niż 2 lub 3 dni.
• Żywność puszkowaną po otwarciu puszki
wyjmuje się z niej i przechowuje w
odpowiednim pojemniku.
• Należy przestrzegać okresów przydatności
do spożycia podawanych na opakowaniu
żywności.
• Nie należy przykrywać półek, aby nie
utrudniać przepływu powietrza w chłodziarce.
• Nie trzyma się w chłodziarce żadnych
substancji niebezpiecznych lub trujących.
• Zawsze sprawdza się przydatność do
spożycia żywności przechowywanej w
lodowce przez dłuższy czas.
• Żywności świeżej i gotowanej nie
przechowuje się w tych samych pojemnikach.
• Drzwi zamyka się natychmiast po otwarciu,
aby uniknąć strat energii.
• Osadu z lodu nie usuwa się twardymi ani
ostrymi przedmiotami.
• Nie wkłada się do chłodziarki żywności
gorącej.
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Białe wino, piwo i woda mineralna

Banany

Ryby lub podroby

Ser

Melony

Surowe mięso i drób

ochłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub
woreczków polietylenowych; najlepiej
wyjąć z chłodziarki na godzinę przed spożyciem.

przechowywać tylko przez krótki okres
czasu,
nie przechowywać razem z żywnością
delikatną, taką jak potrawy gotowane lub mleko
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Przykłady zastosowań

N o r m a l n e  o d g ł o s y
eksploatacyjne

Pewne odgłosy eksploatacyjne są
całkowicie normalne i wynikają z
funkcjonowania systemu chłodniczego
chłodziarki;

• Odgłosy bulgotania, syczenia, lub wrzenia
powodowane są przez krążenie czynnika
chłodzącego w systemie chłodniczym.
Odgłosy te mogą dochodzić jeszcze przez
pewien czas po wyłączeniu sprężarki.

• Nagłe, ostre trzaski lub odgłosy pękania
powodowane są rozszerzaniem się lub
kurczeniem ścianek wewnętrznych lub
pewnych elementów wewnątrz komór
chłodziarki.

• Brzęczenie, warkot, pulsujące lub wysoko
nastrojone szumy powodowane są przez
sprężarkę. Odgłosy te są nieco głośniejsze
przy uruchamianiu sprężarki i cichną po
osiągnięciu przez chłodziarkę temperatury
roboczej.
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Aby uniknąć dokuczliwych drgań oraz
hałasu należy zadbać, aby:

• Chłodziarka stała równo na wszystkich
czterech nóżkach.

• Chłodziarka nie dotykała ścian, otaczających
przedmiotów, szafek kuchennych ani innych
mebli.

• Puszki, butelki lub naczynia wewnątrz
chłodziarki nie stykały się i nie obijały o siebie.

• Wszystkie półki i pojemniki prawidłowo
zamontowano w komorach i drzwiach
chłodziarki.



pl pl

Przekładanie drzwi
Prosimy postępować w kolejności liczb
(Rys. 6).

Co robić, gdy....

1- Chłodziarka nie działa, pomimo tego, że
jest włączona.

• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania
jest prawidłowo włożona do gniazdka, a
gniazdko jest włączone do zasilania!
• Sprawdzić, czy sieć zasilająca jest w
porządku, czy może wyrzuciło jakiś
bezpiecznik!
• Sprawdzić poprawność nastawień regulatora
temperatury!

2- Nie działa oświetlenie wewnętrzne.

Sprawdzić zasilanie!

Sprawdzić instalację żarówki! Przed
sprawdzeniem żarówki wyjąc wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka. (Patrz
także: rozdział “Wymiana żarówki oświetlenia
wewnętrznego”)

3- Inne niesprawności

Nie każda niesprawność wymaga wezwania
obsługi serwisowej. Bardzo często problem
można rozwiązać samodzielnie, bez pomocy
serwisu. Przed wezwaniem serwisu prosimy
sprawdzić, czy niesprawność nie została
spowodowana błędem w obsłudze. Jeśli tak
jest, a mimo to wezwano serwis, pobrana
zostanie zapłata za usługę serwisu, nawet
jeśli chłodziarka jest nadal na gwarancji.

Jeśli problem nie ustąpił, prosimy
skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem
obsługi klientów.
Przy zgłoszeniu prosimy podać typ i numer
seryjny chłodziarki. Tabliczka znamionowa
umieszczona jest we wnętrzu chłodziarki.
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Importer:
Beko S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Turcji

Dane techniczne

Tabliczki znamionowe

TSE 1402
SN-T
A+
116

0,318
135
130

-
-
-

39
31,5

84 x 54,5 x 60
R600a

Numer produktu
Kod Produktu: TSE 1402
Klasa: SN-T
Model: B 180 HCA+

Objętość całkowita brutto: 135 l
Objętość chłodziarki netto: 130 l
Objętość zamrażarki netto: -------
Objętość zamrażalnika netto:
Zdolność mrożenia:

Model:
Kasa klimatyczna:
Klasa efektywności energetycznej (1):
Średnie roczne zużycie en. elektr. (kWh/rok) (2):
Zużycie energii elektrycznej (kWh/24 godz.) (2):
Pojemność brutto (l):
Pojemność chłodziarki netto (l):
Pojemność zamrażalnika netto (l):
Czas przechowywania żywności po awarii silania (godz.)
Zdolność zamrażania (kg/24 godz)
Poziom hałasu (dB) (3)
Ciężar netto (kg):
Wysokość x Szerokość x Głębokość (cm)
Czynnik chłodniczy:

Napięcie: 230 V~
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 65 W
Natężenie: 0,50 A

Czynnik chłodniczy: R 600 a
Ilość czynnika chłodniczego: 20 g

Wyprodukowano w Turcji w
                  fabryce Arcelik
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Znaczenie fiszki energetycznej  (Tylko dla celów informacyjnych) pl

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)

A

B

C

D

E

F

G

Bardziej wydajny

Mniej wydajny

Pobór energii (kWh/rok)
(Na podstawie wyników standardowych
testów 24-godzinnych)

Rzeczywiste zużycie zależeć będzie od
sposobu używania urządzenia i miejsca jego
ustawienia.

Ilość żywności świeżej, l
Ilość żywności mrożonej, l

Producent
Model

Energia
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Pojemność komory schładzania, l


