
 

 
Лист с данни за продукта 

Име или търговска марка на доставчика: AEG 

Адрес на доставчика: Електролукс - 26 ал. Powstancow Slaskich 30-570 - Kraków - PL 

ID на модела: RTB413E1AW 923421168 

Тип охлаждащо устройство: 
Устройство с нисък шум: не 

Тип дизайн: откъснат 

шкаф за съхранение на вино: не Друго охлаждащо устройство: не 

Общи параметри на продукта: 
параметър 

Стойност параметър 
Стойност 

габаритни размери (в 

милиметри) 

Височина 845 

Общ обем (в дм3или л) 130 Широка 604 

дълбочина 576 

EEI 100 
клас на енергийна ефективност (а) 

E (° С) 

Емисии на шум във въздуха (dB(A) re 1 pW) 38 клас на излъчване на шум във въздуха 
° С (т.е) 

   напреднал 

Годишна консумация на енергия (kWh/a) 141 Климатичен клас: умерен / 

умерен / 
субтропичен 

Минимална околна температура (в °C), за която е 

подходящо охлаждащото устройство 10 (°  )С Максимална околна температура (в °C), за която е подходящо 

охлаждащото устройство 38 (°  )С 

   Специализирани параметри и стойности  

 препоръчително 
настройка на температурата за 

оптимизиран 

  

тип субект  обем на 

Fachs (в dm 3или 
л) 

склад за храна 
(в °C). 

Тези настройки не се 

допускат 
противоречие на 

условия за съхранение съгласно 

Приложение IV 
Стойка за маса 3; 

Капацитет на замразяване (кг 
/24 часа) 

тип размразяване 

(автоматично 

размразяване = A, 

ръководство 
размразяване = M) 

чекмедже за килер не -  
 

 

отделение за съхранение на вино не -  
 

 

сутеренно отделение не -  
 

 

Отделение за съхранение на фреш 

Бакалия 
да 115.1 4 

 
А 

хладилно отделение не -  
 

 

нулева звезда или 
отделение за ледогенератор не -  

 
 

Предмет с една звезда не -  
 

 

Тема с две звезди не -  
 

 



зимна смяна не   

Специални параметри: 
Тема с четири звезди да 15.0 - 18 3.0 М 
Купе с две звезди не -  

 
 

отделение с променлива 
температура 

 
- 

  
- 

За предмети с четири звезди 

функция за бързо замразяване да 

За устройства за съхранение на вино  

Брой стандартни бутилки вино - 

Параметри на източника на светлина (а) : 
 

вид източник на светлина светодиоди 

клас на енергийна ефективност Ж 

Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от производителя: 0 месеца 

 Повече информация : - 

Уеб връзка към уебсайта на производителя, където може да бъде намерена информацията, посочена в точка 4, буква а) от приложението към 

Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/923421168 

 
(а) Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията. 
(b) промените в тези елементи не се считат за приложими за целите на член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369. (° С) ако продуктовата база данни 

автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът няма да въвежда тези данни. (т.е) тази позиция не се счита за релевантна за 

целите на член 2, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1369. 

 

Тема с три звезди не -  
 

 

      


