
 лист с информация за продукта 

Търговска марка Зануси 

Модел ZFT919Y 942022496 

Годишна консумация на енергия (kWh/година) 98.3 

Клас на енергийна ефективност С 

Динамична ефективност на флуидите 17.2 

Клас на флуидна динамична ефективност д 

Ефективност на осветлението (lux/W) 42.463768115942 

Клас на ефективност на осветлението А 

Ефективност на филтриране на мазнини 65.1 

Клас на ефективност на филтриране на мазнини д 

Въздушен поток при минимална и максимална скорост при нормална употреба (m3/h) 290/460 

Въздушен поток при интензивна или усилваща настройка (m3/h) 600 

Акустични A-претеглени емисии на звукова мощност при минимална и максимална скорост при 

нормална употреба (dB(A)) 51/62 

Акустични А-претеглени емисии на звукова мощност във въздуха при интензивна или усилваща настройка 

(dB(A)) 68 

Консумирана мощност в режим на готовност (W) - 

Консумирана мощност в изключен режим (W) 0,49 

Информация за продукта съгласно Регламент на Комисията (ЕС) No 66/2014 
Име на атрибут Символ алуе 

Мерна единица 

Деноминация на модела 
 FT919Y 42022496  

Годишна консумация на енергия AECкачулка 8.3 kwh/a 

Коефициент на увеличаване на времето 
f . 4  

Динамична ефективност на флуидите FDEкачулка 7.2  



Индекс на енергийна ефективност EEIкачулка 2.3  

Измерена скорост на въздушния поток в точката на най-добра ефективност QBEP 50.4 m3/h 

Измерено въздушно налягане в точката на най-добра ефективност ПBEP 22 татко 

Максимален въздушен поток Qмакс 00,0 m3/h 

Измерена входяща електрическа мощност в точката на най-добра ефективност УBEP 82.6 У 

Номинална мощност на осветителната система УЛ . 9 У 

Средна осветеност на осветителната система на повърхността 

за готвене 
дсредата 93 лукс 

Измерена консумация на енергия в режим на готовност Пс  У 

Измерена консумация на мощност в изключен режим По . 49 У 

Ниво на звукова мощност ЛWA 2 dB 

EN 60704-2-13 - Домакински и подобни електрически уреди - Тестов код за определяне на въздушен акустичен шум - Част 
2-13: Специфични изисквания за абсорбатори 

EN 50564 - Електрическо и електронно битово и офис оборудване. Измерване на ниска консумация на енергия 

Предложения за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда: 

• Включете аспиратора на минимална скорост, когато започнете да готвите и го оставете да работи няколко минути след като готвенето приключи. 

• Увеличавайте скоростта само в случай на голямо количество дим и пара и използвайте скорост(и) за усилване само в екстремни ситуации. 

• Сменете филтъра(ите) с въглен, когато е необходимо, за да поддържате добра ефикасност на намаляване на миризмата. 

• Почиствайте филтъра(ите) за мазнини, когато е необходимо, за да поддържате добра ефективност на филтъра за мазнини. 

• Използвайте максималния диаметър на тръбопроводната система, посочен в това ръководство, за да оптимизирате ефективността и да сведете до минимум шума. 


