
 

 

Лист с данни за продукта 

Име или търговска марка на доставчика: Зануси 

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

ID на модела: ZNLN31FX2 925053330 

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 1750 г 

Общ обем (в дм3или л) 304 Широка 595 

дълбочина 647 

EEI 125 
клас на енергийна ефективност (а) 

F (° С) 

Емисии на шум във въздуха (dB(A) re 1 pW) 40 клас на излъчване на шум във въздуха 

° С (° С) 
   

напреднал 
умерен / 

Годишна консумация на енергия (kWh/a) 291,00 Климатичен клас: умерен / 
субтропичен / 

тропическа зона 

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

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

охлаждащото устройство 43 (°  )С 

зимна смяна не 
  

Специализирани параметри: 

  

 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 194.7 4 

 

А 

хладилно отделение не - 
 

 

 

нулева звезда или 
отделение за ледогенератор не - 

 

 

 

Предмет с една звезда не - 
 

 

 

Тема с две звезди не - 
 

 

 

Тема с три звезди не - 
 

 

 

Тема с четири звезди да 109.7 
 

5.20 М 

Купе с две звезди не - 
 

 

 

отделение с променлива 
температура 

 

- 

  

- 

За предмети с четири звезди 

 

Параметри на източника на светлина (а) (b): 

 [Използвана технология за осветяване: LED; Ненасочена или насочена светлина: 

NDLS; Мрежово напрежение/Не е директно  
вид източник на светлина свързано с мрежово напрежение: MLS; Мрежов източник на светлина (CLS): не; 

Регулируем източник на светлина: не; Плик: без  
плик; Източник на светлина с висока яркост: не; 
Екран против отблясъци: не; димируем: не] 

клас на енергийна ефективност Ж 

 Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от производителя: 24 

 
Уеб връзка към уебсайта на производителя, където е информацията, посочена в точка 4 писмо 
a от приложението към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията (b) можете да намерите: https://support.electroluxgroup.eu/external / 
PISlink/Products/925053330 

 

(а) Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията. 
б) Промените в тези вписвания не се считат за релевантни промени по смисъла на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369. 
(° С) Ако окончателното съдържание на тази клетка в продуктовата база данни се генерира автоматично, доставчикът няма право да въвежда тези данни

     

   



 


