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ES atbilstības deklarācija attiecībā uz enerģijas patēriņu saskaņā ar (ES) 2019/2019

Enerģijas etiķete (ES) 2019/2016

Piemērotais standarts EN 62552:2020

Ražojuma informācijas lapa

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme Liebherr

Piegādātāja adrese

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen
Vācija

Modeļa identifikators IRf 5101_991596851

Elektriskie dati

Spriegums 220-240 V ~

Frekvence 50 Hz

Pieslēgšanas parametri 1.2 A

Aukstumiekārtas veids

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni nē Konstrukcijas veids iebūvēta

Vīna uzglabāšanas iekārta nē Cita veida aukstumiekārta jā

Vispārējie ražojuma parametri

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība

Augstums 1770

Platums 559
Kopējie izmēri 
(milimetros)

Dziļums 546

Kopējais tilpums (dm³ vai l) 286

EEI 125 Energoefektivitātes klase F

Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) 
re 1 pW)

37 Gaisvadītā trokšņa emisijas klase C

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) 213,50 Klimata klase

paplašinātā 
mērenā, 
mērenā, 
subtropu

Minimālā apkārtējās vides 
temperatūra (°C), kurai 
aukstumiekārta ir piemērota

10
Maksimālā apkārtējās vides 
temperatūra (°C), kurai 
aukstumiekārta ir piemērota

38

Ziemas slēdzis nē
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Nodalījuma parametri

Nodalījuma parametri un vērtības

Nodalījuma veids

Nodalījuma 
tilpums (dm³ vai 

l)

Ieteicamie 
temperatūras 

iestatījumi 
optimālai pārtikas 
uzglabāšanai (°C)

Saldēšanas 
jauda (kg/24 h)

Atkausēšanas 
veids

(automātiska 

atkausēšana = A, 

manuāla atkausēšana = 

M)

Pieliekamā 
nodalījums

nē - - -

Vīna 
uzglabāšanas 
nodalījums

nē - - -

Pagraba 
nodalījums

nē - - -

Svaigas pārtikas 
nodalījums

jā 259,0 5 - A

Dzesināšanas 
nodalījums

nē - - -

Bezzvaigznītes 
nodalījums vai 
ledus 
gatavošanas 
nodalījums

nē - - -

Vienas 
zvaigznītes 
nodalījums

nē - - -

Divu zvaigznīšu 
nodalījums

nē - - -

Trīs zvaigznīšu 
nodalījums

nē - - -

Četru zvaigznīšu 
nodalījums

jā 27,1 -18 2,00 M

Divu zvaigznīšu 
sekcija

nē - - - -

Maināmas 
temperatūras 
nodalījums

nē - - - -

Četru zvaigznīšu nodalījumiem:

Ātrās sasaldēšanas funkcija nē
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Gaismas avota parametri
Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija LED
Kliedēta vai virzīta gaisma DLS
Darbināms vai nav darbināms no 
elektrotīkla

NMLS

Savienots gaismas avots (CLS) nē
Regulējamas krāsas gaismas avots nē
Apvalks nē
Ļoti spilgts gaismas avots nē
Pretapžilbes aizsargs nē
Regulējams spilgtums tikai ar īpašiem 

gaismmaiņiem

  Gaismas avota veids 1

Energoefektivitātes klase F
Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija LED
Kliedēta vai virzīta gaisma DLS
Darbināms vai nav darbināms no 
elektrotīkla

NMLS

Savienots gaismas avots (CLS) nē
Regulējamas krāsas gaismas avots nē
Apvalks nē
Ļoti spilgts gaismas avots nē
Pretapžilbes aizsargs nē
Regulējams spilgtums tikai ar īpašiem 

gaismmaiņiem

  Gaismas avota veids 2

Energoefektivitātes klase F

Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēnesī

Papildu informācija: -

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 (4) pielikuma 4. 
punkta a) apakšpunktā (2): https://home.liebherr.com/

Enerģijas patēriņš tika apstiprināts ar mērījumiem atbilstoši EN 62552:2020.

https://home.liebherr.com/

