
Toote teabeleht

Tarnija nimi või kaubamärk : Electrolux

Tarnija aadress : Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Mudelitähis: LCB3LF26W0 922718125

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade: ei Ehituslik tüüp: eraldiseisev

Veinikülmik: ei Muu jahutus-külmutusseade: ei

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Üldmõõdud (mm)

Kõrgus 845

Kogumaht (dm  või l)3 254Laius 960

Sügavus 700

EEI 125 Energiatõhususe klass F ( )c

Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW 
suhtes)

42 Õhus leviva müra klass D ( )d

Aastane energiatarbimine (kWh/a) 272 Kliimaklass :

laiendatud 
mõõdukas / 
mõõdukas / 

subtroopiline / 
troopiline

Madalaim ümbritseva keskkonna 
temperatuur (°C), mille jaoks 
jahutuskülmutusseade sobib

10 ( )c
Kõrgeim ümbritseva keskkonna 
temperatuur (°C), mille jaoks 
jahutuskülmutusseade sobib

43 ( )c

Talveseadistus ei  

Kambri näitajad

Kambri liik

Kambri näitajad ja nende väärtused

Kambri maht (dm  3

või l)

Soovitatav 
temperatuuriseadistus 

optimaalseks toidu 
säilitamiseks (°C)

Need seadistused ei 
tohi olla vastuolus IV 
lisa tabeli 3 kohaste 
säilitustingimustega.

Erikülmutusvõimsus 
(kg/24 h)

Sulatamisviis 
(Automaatne 

sulatamine = A, 
manuaalne 

sulatamine = M)

Sahverkamber ei -  

Veinikamber ei -  

Kelderkamber ei -  

Värske toidu kamber ei -  

Jahekamber ei -  

Tärnita kamber või 
jäävalmistamiskamber

ei -  

1 tärni kamber ei -  

2 tärni kamber ei -  

3 tärni kamber ei -  

4 tärni kamber jah 254,0 -18 12,0 M

2 tärni kamber ei -  



Muudetava 
temperatuuriga 
kamber

- -

4 tärni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon jah

Veinikappidele

Standardsete veinipudelite arv -

Valgusallika näitajad ( ) :a

Valgusallika liik

Energiatõhususe klass -

Tootja pakutava garantii vähimkestus: 0 kuud

Lisateave : -

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave : 
https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/922718125

( ) Nagu see on kindlaks määratud määruse (EL) 2019/2015 kohaselt.a

( ) 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


