
Informačný list výrobku

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka : Electrolux

Adresa dodávateľa : Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Identifikačný kód modelu: LTB1AF28W0 925992242

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou: nie Dizajn: voľne stojaci

Spotrebič na uchovávanie vína: nie Iné chladiace spotrebiče: nie

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové rozmery 
(v milimetroch)

Výška 1610

Celkový objem (v dm  alebo l)3 244Šírka 550

Hĺbka 547

EEI 125 Trieda energetickej účinnosti F ( )c

Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 
pW]

40
Trieda úrovne vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom C ( )d

Ročná spotreba energie (kWh/a) 223 Klimatická trieda :
rozšírená mierna / 

mierna / subtropická

Minimálna teplota okolia (°C), pre 
ktorú je chladiaci spotrebič vhodný 10 ( )c Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú 

je chladiaci spotrebič vhodný 38 ( )c

Zimné nastavenie nie  

Parametre oddelení :

Typ oddelenia

Parametre a hodnoty oddelení

Objem oddelenia (v 
dm  alebo l)3

Odporúčané 
nastavenie teploty 
pre optimalizované 

skladovanie 
potravín (°C)

Tieto nastavenia 
nesmú odporovať 

podmienkam 
skladovania 

stanoveným v 
tabuľke 3 prílohy IV

Mraziaci výkon (kg
/24 h)

Typ odmrazovania 
(automatické 

odmrazovanie = A, 
manuálne 

odmrazovanie = M)

Oddelenie s 
podmienkami 
komory

nie -  

Oddelenie na 
uchovávanie vína

nie -  

Oddelenie s 
podmienkami 
pivnice

nie -  

Oddelenie na 
čerstvé potraviny

áno 202,8 4  A

Oddelenie na 
uchovávanie 
rýchlo sa 
kaziacich potravín

nie -  

Bezhviezdičkové 
alebo výroba ľadu

nie -  

Jednohviezdičkové nie -  



Dvojhviezdičkové nie -  

Trojhviezdičkové nie -  

Štvorhviezdičkové áno 41,5 -18 3,0 M

Dvojhviezdičkový 
oddiel

nie -  

Oddelenie s 
premenlivou 
teplotou

- -

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach

Funkcia rýchleho mrazenia áno

Pre spotrebiče na skladovanie vína

Počet štandardných fliaš vína -

Parametre zdroja svetla ( ) :a

Typ zdroja svetla LED

Trieda energetickej účinnosti G

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 0 mesiacov

Doplňujúce informácie : -

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019
/2019: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925992242

( ) stanovená v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2015.a

( ) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.b

( ) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.c

( ) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.d


