Informační list
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Obchodní značka Philco:
Značka
Identifikace modelu
Typ spotřebiče 3)
Třída energet. účinnosti (A… nízká spotřeba el. energie až G…
vysoká spotřeba el. energie)
Spotřeba energie za 365 dní 1) kWh
Užitný objem celkem: l
z toho: objem chladicí části l
z toho: objem mrazicí části l
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru
Beznámrazový
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h]
Mrazicí kapacita kg/24 h
Klimatická třída 2)
Napětí
Hlučnost 4) dB (re 1pW)
Rozměry cm (vxšxh)
Váha kg
Vestavný spotřebič
Tento spotřebič je výhradně určen pro skladování vína

PHILCO
PFN 1772 BI
8
A++
233
197
197
****
Prostor pro mrazení (NO FROST)
9
15
T-SN
220‐240v/50Hz
41
177x54x54,5
59
Ano
Ne

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu
24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C
T: teploty okolí v rozmezí +16°C až +43°C
3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = Skříňová mraznička
4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.
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Beznámrazový
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h]
Mrazicí kapacita kg/24 h
Klimatická třída 2)
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Vestavný spotřebič
Tento spotřebič je výhradně určen pro skladování vína

PHILCO
PTL 1772 Bi
1
A++
111
300
300
Prostor pouze pro chlazení
ST-SN
220‐240v/50Hz
39
177x54x54,5
49
Ano
Ne

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu
24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C
T: teploty okolí v rozmezí +16°C až +43°C
3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = Skříňová mraznička
4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.

