
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 

Име или търговска марка на доставчика: Беко 

Адрес на доставчика: Arctic SA Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Румъния 
Идентификатор на модела: BCNA275K3SN 

Тип хладилен уред: Хладилник - Фризер 

Уред с нисък шум: не Тип дизайн: вградена 

Уред за съхранение на вино: не Друг хладилен уред: не 

Общи параметри на продукта: 

Параметър Стойност Параметър Стойност 

Като цяло 

размери 
(милиметър) 

Височина 1775 г 

Общ обем (dm³ или l) 262 ширина 540 
Дълбочина 

545 

EEI 125 Клас на енергийна ефективност Е 

Емисии на въздушен акустичен шум 

(dB(A) re 1 pW) 38 Клас на излъчване на въздушен акустичен шум ° С 

Годишна консумация на енергия (kWh/a) 
279,96 Климатичен клас: SN-ST 

Минимална околна температура (°C), за която 

е подходящ хладилният уред 10 
Максимална околна температура (°C), за която е 

подходящ хладилният уред 38 

Зимна обстановка не  

Параметри на отделението: 

Тип купе 

Параметри и стойности на отделението 

Отделение 

ent Обем 
(dm³ или l) 

Препоръчителна настройка на температурата за 

оптимизирано съхранение на храна (°C) Тези 

настройки не трябва да противоречат на 

съхранението 

Капацитет на замразяване (кг/24 

часа) 
Тип размразяване (автоматично 

размразяване=A, ръчно 
размразяване=M) 

Килер не - - - - 
Съхранение на вино не - - - - 

Изба не - - - - 
Свежа храна да 193,0 4,0 - А 
Охладете се 

не - - - - 
0-звезда или лед- 
правене не - - - - 

1 звезда не - - - - 
2 звезди не - - - - 
3 звезди не - - - - 
4 звезди да 69,0 - 18,0 3,20 А 
Секция с 2 звезди не - - - - 

Променлива 
температура 

отделение 
- - - - - 

За купета с 4 звезди 
Съоръжение за бързо замразяване 

не 
Параметри на източника на светлинаа,б: 

Тип източник на светлина LED 
Клас на енергийна ефективност Ж 
Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от производителя (b): 



Допълнителна информация: 

Уеб връзка към уебсайта на производителя, където се намира информацията в точка 4, буква а) от приложението към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията (1), буква б): 

http://support.beko.com 
а, както е определено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията 2. 
б) промените в тези елементи не се считат за приложими за целите на член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369. 

 


