
 

 

Лист с данни за продукта 

марка AEG 

Модел CCE84779XB 949597855 

Годишна консумация на енергия (kWh/година) 28.8 

клас на енергийна ефективност A+ (спектър от A+++ до D) 

Динамична ефективност на флуидите 32.4 

Клас на флуидна динамична ефективност А 

Ефективност на осветлението (lux/W)  

клас на ефективност на осветлението  

Клас на отделяне на мазнини (%) 85.1 

Клас на ефективност на отделяне на мазнини б 

Въздушен поток при минимална и максимална скорост при нормална работа (m3/ h) 
270/500 

Въздушен поток при работа на интензивно ниво или ниво на висока скорост (m3/h) 630 

А-претеглени емисии на въздушен шум при минимална и максимална налична скорост 

при нормална работа (dB(A)) 49/64 

А-претеглени емисии на въздушен шум по време на работа на интензивно ниво или ниво на висока скорост 

(dB(A)) 70 

Консумирана мощност в режим на готовност (W) - 

Консумирана мощност в режим на изключване (W) 0,49 

 

 
 

 

 

 



 

 

Информация за продукта според ЕС 

Обозначаване позиция символ Стойности Мерна единица 

идентификатор на модела 
  CCE84779XB 

949597855 
 

тип котлон   вграден плот  

Брой зони за готвене   4  

брой повърхности за готвене   2  

Отоплителна техника (индукционни зони за готвене и повърхности 

за готвене, лъчисти зони за готвене, котлони)   индукция 
зони за готвене 

 

За кръгли зони или повърхности за готвене:  
диаметър на използваемата повърхност за всяка зона за 

готвене с електрическо нагряване, с точност до 5 мм. 

Преден ляв О 22.0 см 

Отзад вляво О 22.0 см 

Преден десен О 22.0 см 

Отзад вдясно О 22.0 см 

Консумация на енергия на зона за готвене или повърхност на кг Преден ляв ЕКелектрически 
готвене 

191.1 wh/kg 

Преден десен ЕКелектрически 
готвене 

191.1 wh/kg 

Разход на енергия на котлона на кг  ЕКелектрически котлон 191.1 wh/kg 

EN 60350-2 -Електрически уреди за готвене за битови нужди - част2: Котлони - Методи за измерване на производителността" 

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда: 

• Когато загрявате вода, използвайте само необходимото количество. 
• Ако е възможно, винаги поставяйте капак върху съда. 
• Поставете готварския съд върху зоната за готвене, преди да я включите. 
• Поставете по-малките съдове за готвене върху по-малките зони за готвене. 
• Поставете готварския съд директно в центъра на зоната за готвене. 
• Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите." 
 

 

Информация за продукта според ЕС 

Обозначаване символ получавам Мерна единица 

идентификатор на модела 
 CE84779XB 

49597855 
 



годишно потребление на енергия AECкачулка 8.8 kWh/a 

фактор на удължаване на времето f 
. 8-ми 

 

Динамична ефективност на флуидите FDEкачулка 2.4  

индекс на енергийна ефективност EEIкачулка 1.4  

Измерен обемен въздушен поток в точката на най-добра ефективност QBEP 59.2 m3/час 

Измерено въздушно налягане в най-добрата точка ПBEP 44 баща 

Максимален въздушен поток QМакс 30,0 m3/час 

Измерена входяща електрическа мощност в точката на най-добра ефективност УBEP 8.8 У 

Номинална мощност на осветителната система УЛ 0 У 

Средна осветеност на осветителната система на 

повърхността за готвене 
дцентър  лукс 

Измерена консумация на енергия в режим на 

готовност 
П  У 

Измерена консумация на енергия в изключен режим ПО . 49 У 

ниво на звукова мощност ЛWA 4 dB 

EN61591:Битови абсорбатори и други аспиратори за готвене — Процедура за измерване на ефективността 

EN60704-2-13:Домакински и подобни електрически уреди — Спецификация за изпитване на  
Определяне на въздушния шум — част 2-13:Специфични изисквания към аспираторите 

EN50564:Битово и офисно електрическо и електронно оборудване —Измерване на ниска консумация на енергия 

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда: 
• В началото на процеса на готвене включете аспиратора на най-ниската скорост на вентилатора и след това го включете отново оставете да работи няколко 

минути. 
• Увеличавайте скоростта на аспиратора само ако димът и парата са склонни да се увеличават и използвайте усилваща скорост(и) 

само в екстремни случаи. 
• Сменете филтъра с активен въглен според нуждите, за да осигурите добро абсорбиране на миризмите по всяко време. • Измийте филтъра за 

мазнини според нуждите, за да осигурите добро абсорбиране на миризмите през цялото време. • За максимална ефективност и минимален шум 

използвайте най-големия в това ръководство използвайте определен диаметър на спусъка. 


