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1. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ywania ch³odziarki nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad 
bezpieczeñstwa, w³¹cznie z poni¿szymi zaleceniami.
Przed u¿yciem nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹ instrukcjê obs³ugi.

         UWAGA NIEBEZPIECZEÑSTWO
 Aby zmniejszyæ ryzyko wypadku, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub skaleczenia:
  1.  Ch³odziarki nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób
        opisany w instrukcji obs³ugi.
  2.  Przewód zasilaj¹cy ch³odziarki pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazdka sieciowego
        z bolcem uziemiaj¹cym.
  3.  Nie nale¿y u¿ywaæ ch³odziarki, gdy przewód zasilaj¹cy  jest uszkodzony i gdy
        ch³odziarka nie pracuje poprawnie. W takich przypadkach nale¿y ch³odziarkê
        dostarczyæ do najbli¿szego autoryzowanego punktu serwisowego w celu
        sprawdzenia i naprawy. Przewód zasilaj¹cy mo¿e byæ wymieniony wy³¹cznie
        w autoryzowanym punkcie serwisowym. 
        Zabrania siê samodzielnej wymiany przewodu zasilaj¹cego. 
  4.  Nie ustawiaæ ch³odziarki w pobli¿u Ÿróde³ otwartego ognia i ciep³a.      
  5.  Nie instalowaæ ch³odziarki w miejscach, gdzie by³a by nara¿ona na d³ugotrwa³e
       dzia³anie promieni s³onecznych. 
  6.  Nie nara¿aæ ch³odziarki na ryzyko uszkodzenia. Nie siadaæ i nie stawaæ na
       ch³odziarce, nie k³aœæ ciê¿kich przedmiotów, nie huœtaæ siê na drzwiczkach.
  7.  Nie instalowaæ urz¹dzenia w ciasnych, Ÿle wentylowanych i wilgotnych
       pomieszczeniach.
  8.  Nie u¿ywaæ ch³odziarki na wolnym powietrzu (na zewn¹trz pomieszczeñ).
  9.  Nie wstawiaæ do ch³odziarki gor¹cych, nie sch³odzonych produktów.
10.  Ch³odziarka powinna staæ na równej i stabilnej powierzchni, w odleg³oœci minimum
       10 cm od œciany tylnej i 5 cm od œcian bocznych.
11.  Zabrania siê przemieszczaæ (przesuwaæ, obracaæ) ch³odziarkê w czasie, gdy
       urz¹dzenie pracuje. Przed zmian¹ miejsca ustawienia nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ
       i od³¹czyæ od zasilania.
12.  Nie wyci¹gaæ wtyczki z gniazdka poprzez ci¹gniêcie za przewód zasilaj¹cy.
13.  Wy³¹czaæ ch³odziarkê i od³¹czaæ od zasilania przed wykonywaniem jakichkolwiek
       czynnoœci zwi¹zanych z myciem i czyszczeniem urz¹dzenia.
14.  Nie u¿ywaæ ¿adnych aktywnych chemicznie i ¿r¹cych œrodków do mycia
        ch³odziarki, takich jak proszki i pasty œcierne, rozpuszczalniki itp.
15.  Nie pozostawiaæ pracuj¹cej ch³odziarki bez nadzoru, w sytuacji gdy w pobli¿u
       znajduj¹ siê ma³e dzieci lub osoby niepe³nosprawne. Urz¹dzenie nie jest
       przeznaczone do u¿ytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych 
       zdolnoœciach fizycznych, psychicznych i czuciowych. 
16.  Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e z u¿ytkowania
       ch³odziarki niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami instrukcji obs³ugi.
17.  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych,
       bez uprzedniego powiadamiania odbiorców, jeœli zmiany te nie zmieniaj¹ w istotny
       sposób charakterystyki u¿ytkowej urz¹dzenia i jego parametrów technicznych.

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ OBS£UGI
Prosimy zachowaæ oryginalne opakowanie w okresie gwarancyjnym

Obs³uga serwisowa urz¹dzenia winna byæ dokonywana wy³¹cznie przez autoryzowane 
punkty serwisowe
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2. CH£ODZIARKA - CZÊŒCI SK£ADOWE

3. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

  1. Pokrêt³o regulacji temperatury
  2. Oœwietlenie
  3. Pokrywa wentylatora
  4. Pó³ka poprzeczna
  5. Wy³¹cznik oœwietlenia
  6. Regulowana nó¿ka    

  7. Wanienka do odciekania
  8. Zawiasy drzwiczek
  9. Pó³eczka w drzwiczkach
10. Uszczelka magnetyczna
11. Pó³ka na butelki
12. Zespó³ drzwiczek (kompletnt)

- Wyrób przyjazny dla œrodowiska. Nie zawiera œrodka ch³odz¹cego.
  Nie zawiera œrodków truj¹cych.
- Nie zawiera czêœci ruchomych (ch³odziarka nie posiada kompresora)
- Cichy tryb pracy. Emisja ha³asu nie przekracza poziomu 30 dBA.
- Dok³adna kontrola temperatury ch³odzenia (system linearny).

O O- Zakres regulacji temperatury od +6.5 C do 15 C. Mo¿liwoœæ ³atwego
  dostosowania temperatury do potrzeb i planowanego zu¿ycia energii.
- Prosta konstrukcja. System ch³odzenia sk³ada siê z wymiennika ciep³a i zimna
  oraz modu³u termoelektrycznego. Prosta obs³uga i naprawa.
- Estetyczne wzornictwo. Dziêki ma³emu wymiarowo zespo³owi ch³odzenia,
  bardzo du¿a pojemnoœæ komory ch³odzenia w porównaniu do gabarytów
  zewnêtrznych ch³odziarki.

WYRÓB MO¯E BYÆ Z POWODZENIEM STOSOWANY W SYPIALNIACH,
HOTELACH, APARTAMENTACH, SZPITALACH I BIURACH.
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4. PRZED PIERWSZYM U¯YCIEM

5. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OSZCZÊDNOŒCI ENERGII

- Przed pierwszym u¿yciem ch³odziarki nale¿y j¹ dok³adnie umyæ, 
  w szczególnoœci komorê ch³odzenia. Wskazówki jak myæ i czyœciæ ch³odziarkê
  znajduj¹ siê w Rozdz. 7 - MYCIE I CZYSZCZENIE.

- W przypadku niew³aœciwego usytuowania ( za³o¿enia akcesoriów wewn¹trz
  ch³odziarki (patrz Rozdz. 2 - CH£ODZIARKA - CZÊŒCI SK£ADOWE) nale¿y
  akcesoria w³aœciwie za³o¿yæ (zamocowaæ).

UWAGA:
Niniejsza instrukcja ma charakter uniwersalny i dotyczy kilku modeli 
ch³odziarek serii BC takich jak BC-42B, BC-50A, BC-50A Inox. 
Wymienione modele ró¿ni¹ siê pojemnoœci¹ komory ch³odzenia, wymiarami 
zewnêtrznymi, wygl¹dem, zu¿yciem energii elektrycznej oraz niektórymi 
akcesoriami lub usytuowaniem tych akcesoriów wewn¹trz komory ch³odzenia.
Zasada dzia³ania i zasady eksploatacji wszystkich w/w modeli s¹ takie same. 

- Prosimy unikaæ czêstego otwierania drzwiczek lodówki, zw³aszcza w dniach
  gdy panuje pogoda charakteryzuj¹ca siê wysok¹ temperatur¹ i wilgotnoœci¹.
  Po otworzeniu drzwiczek i w³o¿eniu (wyjêciu) produktów nale¿y drzwiczki
  jak najszybciej zamkn¹æ, zwracaj¹c uwagê, aby by³y ca³kowicie domkniête.

- Sprawdziæ a nastêpnie zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê wokó³ urz¹dzenia
  tak, aby powietrze mog³o swobodnie cyrkulowaæ miêdzy ch³odziark¹
  a œcianami pomieszczenia.

- Ustawiaæ pokrêt³o termostatu ch³odziarki na ni¿sze cyfry, tak szybko, jak tylko 
  produkty ulegn¹ sch³odzenia oraz na tyle, na ile pozwala na to temperatura
  otoczenia. Ni¿sze cyfry na pokrêtle oznaczaj¹ mniejsze ch³odzenie (wy¿sz¹
  temperaturê w komorze ch³odziarki) a cyfry wy¿sze oznaczaj¹ wiêksze
  ch³odzenie (ni¿sz¹ temperaturê w komorze ch³odziarki).

- Przed w³o¿eniem produktów do komory ch³odziarki nale¿y upewniæ siê, czy 
  nie s¹ ciep³e lub gor¹ce (powinny byæ uprzednio sch³odzone do temperatury
  pokojowej, to jest do temperatury otoczenia). 
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6. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

URUCHAMIANIE NOWEJ CH£ODZIARKI

1. Wymyæ ca³¹ ch³odziarkê. Obudowê ch³odziarki przetrzeæ such¹, miêkk¹ 
    œciereczk¹, a komorê ch³odzenia przetrzeæ czyst¹, miêkk¹ i wilgotn¹
    œciereczk¹ i nastêpnie wytrzeæ do sucha.

2. Wetkn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazdka sieciowego.

3. Przekrêciæ pokrêt³o regulatora temperatury na cyfrê "5" lub ni¿sz¹.
    Zamkn¹æ drzwiczki ch³odziarki i pozwoliæ jej pracowaæ przez okres oko³o
    15 - 20 minut.

NORMALNA PRACA CH£ODZIARKI
Kiedy ch³odziarka jest nastawiona na pe³n¹ moc i pracuje, wówczas œwiec¹ siê
2 lampki LED obwodu elektrycznego.
Lampka czerwona sygnalizuje aktualny stan zasilania ch³odziarki.
Lampka zielona sygnalizuje pracê uk³adu ch³odz¹cego.
W miêdzyczasie zaczyna pracowaæ wentylator wewnêtrznego nawiewu 
sch³odzonego powietrza.
Z chwil¹ otworzenia drzwiczek ch³odziarki automatycznie zapala siê lampka 
oœwietlenia, znajduj¹ca siê pod pokrêt³em regulatora temperatury.  

 

KONTROLA (NASTAWA) TEMPERATURY
Aby ustawiæ temperaturê wewn¹trz
komory ch³odziarki, nale¿y nastawiæ
pokrêt³o termostatu na cyfrê "1" lub
napis "High" (temperatura najwy¿sza)
albo na cyfrê "5" lub napis "Low"
(temperatura najni¿sza). 

Pokrêt³o mo¿na nastawiæ na dowolny 
punkt skali. Nie jest wymagane , aby by³o
ustawione dok³adnie na dan¹ cyfrê.  
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7. MYCIE I CZYSZCZENIE

KONTROLA (NASTAWA) TEMPERATURY c.d.
Zakres regulacji temperatury wewn¹trz komory ch³odzenia wynosi 

O Ood + 6.5 C do + 15.0 C.
W sytuacji, gdy temperatura w komorze ch³odzenia jest ustawiona na sta³¹ 
wartoœæ, a miêdzyczasie zacznie wzrastaæ i przekroczy ustawion¹ wartoœæ, 
to wówczas system automatycznie w³¹czy ch³odzenie i bêdzie utrzymywa³ 
zadana temperaturê.
UWAGA:
Po od³¹czeniu ch³odziarki od zasilania to nale¿y odczekaæ 3 - 5 minut przed
ponownym pod³¹czeniem i w³¹czeniem tak, aby ch³odziarka po ponownym 
w³¹czeniu dzia³a³a prawid³owo.   

6. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA c.d.

SZYBKOŒÆ CH£ODZENIA
O OTemperatura w komorze ch³odzenia powinna obni¿aæ siê w tempie 3 C - 5 C 

w ci¹gu 2 godzin (w przypadku, gdy komora ch³odziarki jest pusta).
Tempo sch³adzania zale¿y od nastawy temperatury, jak równie¿ warunków 
otoczenia.

PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW ¯YWNOŒCIOWYCH
Po up³ywie czasu od 1-ej do 2-ch godzin, ch³odziarka jest gotowa do 
przechowywania produktów ¿ywnoœciowych.

O O¯ywnoœæ mo¿na przechowywaæ w temperaturze od + 6.5 C do + 15.0 C 
(tyle wynosi zakres regulacji temperatury w komorze ch³odziarki).

ŒRODKI CZYSZCZ¥CE:
Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ proszków i past œciernych, szorstkich zmywaków,
œrodków agresywnych i aktywnych chemicznie jak np. rozpuszczalniki.
POWIERZCHNIE ZEWNÊTRZNE (OBUDOWA)
Przetrzeæ miêkk¹, wilgotn¹ œciereczk¹ powierzchnie zewnêtrzne a nastêpnie
wytrzeæ do sucha miêkk¹ such¹ œciereczk¹. Od czasu do czasu mo¿na 
konserwowaæ powierzchnie zewnêtrzne przy pomocy wosku silikonowego.
KOMORA CH£ODZIARKI 
Przetrzeæ pó³ki i inne od³¹czane akcesoria miêkka œciereczka, zwil¿on¹ w 
ciep³ym roztworze wody z myd³em. Przetrzeæ komorê ch³odzenia roztworem 
wody z sod¹ (3 ³y¿eczki od herbaty sody na 1 litr wody) lub ciep³ym roztworem 
wody z myd³em, przetrzeæ i wytrzeæ do sucha.
USZCZELKA MAGNETYCZNA
Przetrzeæ uszczelkê miêkka szmatk¹ zwil¿on¹ ciep³ym roztworem wody i myd³a 
KOÑCOWE PRACE
Za³o¿yæ pó³kê i od³¹czane akcesoria (w zale¿noœci od modelu ch³odziarki),
a nastêpnie ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury (pokrêt³o termostatu) na 
¿adan¹ temperaturê).



5 cm 5 cm

10 cm
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8. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE LOKALIZACJI I INSTALACJI

9. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE - CO ROBIÆ GDY ...

- Instalowaæ ch³odziarkê w miejscu dogodnym, z dala od Ÿróde³ otwartego 
  ognia, nadmiernego ciep³a lub zimna.
- Instalowaæ ch³odziarkê w taki sposób, aby zapewniony by³ w³aœciwy obieg
  powietrza wokó³ urz¹dzenia. 
- Ch³odziarka nie jest przeznaczona do instalowania w ciasnych wnêkach,
  nie gwarantuj¹cych w³aœciwej wentylacji.
- Dostêp do gniazdka sieciowego powinien byæ swobodny, aby w razie
  potrzeby mo¿na by³o ³atwo od³¹czyæ ch³odziarkê od zasilania.
- Przy instalacji nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od œcian lub innych
  mebli tak, jak to pokazano na rysunku poni¿ej.

Je¿eli ch³odziarka nie bêdzie u¿ywana przez d³u¿szy czas, to nale¿y:
- wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego,
- usun¹æ ca³¹ zawartoœæ (wszystkie produkty) z komory ch³odziarki,
- wymyæ komorê ch³odziarki i pozostawiæ otwarte drzwiczki na kilka dni.

Je¿eli zamierzamy zmieniæ lokalizacjê (ustawienie) ch³odziarki, to nale¿y:
- wyci¹gn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego,
- zabezpieczyæ zawartoœæ i wszystkie akcesoria ruchome ch³odziarki,
- przetransportowaæ ch³odziarkê w pozycji pionowej na nowe miejsce,
- pod³¹czyæ ch³odziarkê do zasilania.
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9. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE - CO ROBIÆ GDY ...

Gdy komora ch³odziarki ma zbyt wysok¹ temperaturê, to nale¿y:
- sprawdziæ, czy drzwiczki nie s¹ otwierane zbyt czêsto,
- sprawdziæ, czy komora ch³odziarki nie jest za bardzo prze³adowana tak, ¿e
  utrudniony jest nadmuch zimnego powietrza (obieg powietrza),
- upewniæ siê, czy do komory ch³odziarki nie zosta³y przypadkiem w³o¿one
  gor¹ce lub ciep³e produkty, które uprzednio powinny byæ sch³odzone do
  temperatury pokojowej,
- czy wokó³ obudowy ch³odziarki jest zapewnione dostatecznie du¿o miejsca
  tak, aby zapewniæ w³aœciw¹ wentylacjê.

Gdy ch³odziarka jest zbyt g³oœna, to nale¿y:
- wypoziomowaæ dok³adnie ch³odziarkê i ustawiæ tak, aby siê nie kiwa³a,
- sprawdziæ, czy przypadkiem za ch³odziarkê nie wpad³y jakieœ przedmioty,
- sprawdziæ, czy naczynia z produktami w komorze ch³odziarki nie s¹ 
  przypadkiem Ÿród³em ha³asu wskutek wibracji.

Gdy ch³odziarka nie pracuje normalnie, to nale¿y:
- zasiêgn¹æ porady autoryzowanego punktu serwisowego i oddaæ ch³odziarkê
  do sprawdzenia i naprawy. 
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10. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne ch³odziarek, takie jak:
Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego (V),
Czêstotliwoœæ pr¹du zasilaj¹cego (Hz),
Moc znamionowa (W),
Pojemnoœæ (L),
Zu¿ycie energii elektrycznej (kWh/24h), 
podane s¹ na tabliczkach znamionowych, umieszczonych albo na wewnêtrznej 
œciance komory ch³odzenia albo na tylnej œciance ch³odziarki.
Dane powy¿sze wraz z wymiarami opakowania znajduj¹ siê na opakowaniu
wyrobu, jak równie¿ w kartach produktu, bêd¹cych integraln¹ czêœci¹ niniejszej 
instrukcji obs³ugi.

Wyrób spe³nia zasadnicze wymagania Dyrektywy Niskonapiêciowej (LVD)
oraz Dyrektywy Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej (EMC) oraz zgodny jest 
z odpowiednimi normami europejskimi EN, co producent potwierdza
odpowiednimi deklaracjami zgodnoœci i dokumentacj¹.
Ch³odziarki "Electro-line" serii BC mog¹ byæ oznaczane znakiem CE. 



W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktowaæ siê z autoryzowanym 
serwisem lub dzia³em serwisu dystybutora:

SERWIS CENTRALNY
ARKA  AGD Sp. z o.o.

ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM
Tel.: (48) 331 13 10
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11. INFORMACJE O SERWISIE

12. WA¯NA INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKÓW

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ OBS£UGI
PROSIMY ZACHOWAÆ ORYGINALNE OPAKOWANIE W OKRESIE 

GWARANCYJNYM
Obs³uga serwisowa urz¹dzenia  winna byæ dokonywana wy³¹cznie 

przez autoryzowane punkty serwisowe.

INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym

W zwi¹zku z obowi¹zkiem informacyjnym wynikaj¹cym z wprowadzenia ustawy 
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy ¿e:
1. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi
    odpadami. 
2. Zu¿yty sprzêt nale¿y przekazaæ do punktu zbierania zu¿ytego sprzêtu
    elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzêtu tego samego
    rodzaju. 
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, i¿ zu¿yty sprzêt zostanie
    poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronê
    zdrowia ludzi oraz ochronê œrodowiska.
4. Za nie przekazanie zu¿ytego sprzêtu punktom zbierania lub umieszczenie
    go ³¹cznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005
    o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym).
To urz¹dzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. 
Po okresie u¿ytkowania trzeba je zwróciæ do odpowiedniego punktu zbiórki 
i nie wolno umieszczaæ go razem z nieposortowanymi odpadam. 
Takie dzia³anie przyczynia siê do zmniejszenia iloœci odpadów przekazywanych 
na sk³adowiska lub do spalarni, co ogranicza ich potencjalny i negatywny 
wp³yw na zdrowie ludzi i œrodowisko (tylko w Unii Europejskiej).
Informacji o adresach punktów zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego udzielaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego.
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NOTATKI U¯YTKOWNIKA 
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NOTATKI U¯YTKOWNIKA 



Electro-line
Marka:
Identyfikator:
Kategoria okreœlaj¹ca typ urz¹dzenia:
Klasa energetyczna:
Zu¿ycie energii elektrycznej na rok: 
(w oparciu o wyniki 24-godzinnego testu)
Pojemnoœæ strefy ch³odzenia:
Pojemnoœæ strefy zamra¿ania:
Temperatury w komorze ch³odzenia:
Temperatura w komorze zamra¿ania:
Mro¿enie bez-szronowe (no-frost):
Czas wzrostu temperatury:
(utrzymania temperatury mro¿enia)
Zdolnoœæ zamra¿ania:
Klasa klimatyczna:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Poziom emisji ha³asu (nie wiêcej ni¿): 
Typ urz¹dzenia (wolnostoj¹ce / do zabudowy):
Czynnik ch³odz¹cy / iloœæ czynnika
Izolacja (œrodek spieniaj¹cy piankê izolacyjn¹):

Electro-line
BC-42B

Ch³odziarka termo-elektryczna
A

109.0 kWh / rok

42 litry
nie dotyczy

od +6.5ºC do +15.0ºC
nie dotyczy 
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
SN, N

od 10ºC do 32ºC
38 dB

Wolnostoj¹ce
Element termo-elektryczny

C5H10 (cyklopentan)

KARTA PRODUKTU

Karta produktu wed³ug wytycznych 
„Rozporz¹dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010"





Electro-line
Marka:
Identyfikator:
Kategoria okreœlaj¹ca typ urz¹dzenia:
Klasa energetyczna:
Zu¿ycie energii elektrycznej na rok: 
(w oparciu o wyniki 24-godzinnego testu)
Pojemnoœæ strefy ch³odzenia:
Pojemnoœæ strefy zamra¿ania:
Temperatura w komorze ch³odzenia:
Temperatura w komorze zamra¿ania:
Mro¿enie bez-szronowe (no-frost):
Czas wzrostu temperatury:
(utrzymania temperatury mro¿enia)
Zdolnoœæ zamra¿ania:
Klasa klimatyczna:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Poziom emisji ha³asu (nie wiêcej ni¿): 
Typ urz¹dzenia (wolnostoj¹ce / do zabudowy):
Czynnik ch³odz¹cy / iloœæ czynnika
Izolacja (œrodek spieniaj¹cy piankê izolacyjn¹):

Electro-line
BC-50A

Ch³odziarka termo-elektryczna
A

132.0 kWh / rok

50 litrów
nie dotyczy

od +6.5ºC do +15.0ºC
nie dotyczy 
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
SN, N

od 10ºC do 32ºC
38 dB

Wolnostoj¹ce
Element termo-elektryczny

C5H10 (cyklopentan)

KARTA PRODUKTU

Karta produktu wed³ug wytycznych 
„Rozporz¹dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010"





Electro-line
Marka:
Identyfikator:
Kategoria okreœlaj¹ca typ urz¹dzenia:
Klasa energetyczna:
Zu¿ycie energii elektrycznej na rok: 
(w oparciu o wyniki 24-godzinnego testu)
Pojemnoœæ strefy ch³odzenia:
Pojemnoœæ strefy zamra¿ania:
Temperatura w komorze ch³odzenia:
Temperatura w komorze zamra¿ania:
Mro¿enie bez-szronowe (no-frost):
Czas wzrostu temperatury:
(utrzymania temperatury mro¿enia)
Zdolnoœæ zamra¿ania:
Klasa klimatyczna:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Poziom emisji ha³asu (nie wiêcej ni¿): 
Typ urz¹dzenia (wolnostoj¹ce / do zabudowy):
Czynnik ch³odz¹cy / iloœæ czynnika
Izolacja (œrodek spieniaj¹cy piankê izolacyjn¹):

Electro-line
BC-50A Inox

Ch³odziarka termo-elektryczna
A

132.0 kWh / rok

50 litrów
nie dotyczy

od +6.5ºC do +15.0ºC
nie dotyczy 
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
SN, N

od 10ºC do 32ºC
38 dB

Wolnostoj¹ce
Element termo-elektryczny

C5H10 (cyklopentan)

KARTA PRODUKTU

Karta produktu wed³ug wytycznych 
„Rozporz¹dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010"
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