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Bilaga

Specifikationer
Informationsblad	(Förordning	EU	1060/2010)
LEVERANTÖRENS NAMN Panasonic

MODELLBETECKNING
NR-B53V2-XE
NR-B53V2-XF
NR-BG53V2-X

NR-B53VW2-WE
NR-B53VW2-WF
NR-BG53VW2-W

KATEGORI 7 (Kyl- och frysskåp)

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS A++

ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 346 kWh/år*1

FÖRVARINGSVOLYM KYL 324 L

FÖRVARINGSVOLYM FRYS 206 L

TILLÄMPLIG STJÄRNMÄRKNING Fyra stjärnor

'FROSTFRI' FÖR MOTSVARANDE UTRYMMEN Kyl: frostfri/Frys: frostfri

TEMPERATURSTEGRINGSTID 16 timmar

INFRYSNINGSKAPACITET 15 kg/24 timmar

KLIMATKLASS SN-T*2

LUFTBURET AKUSTISKT BULLER 38 dB

Övrig information
SAMLAD BRUTTOVOLYM 615 L

SAMLAD NETTOVOLYM 530 L

YTTRE MÅTT
BREDD × DJUP × HÖJD 915 mm x 710 mm x 1860 mm 

NETTOVIKT 137 kg

NOMINELL SPÄNNING 220 V - 230 V

MÄRKFREKVENS 50 Hz

KYLMEDEL/FYLLNING R600a/70 g

UPPLÖSNINGSMEDEL Cyklopentan

Observera:
*1 Energiförbrukningen per år är baserad på standardtestresultaten för 24 timmar i enlighet med EN153. 

Verklig energiförbrukning varierar beroende på hur produkten används och var den är placerad. 
Energiförbrukningen vid användning kan skilja sig åt beroende på var enheten är installerad, temperaturinställning för varje fack, 
omgivningstemperatur och luftfuktighet, hur ofta dörrarna öppnas/stängs, mängd och temperatur på matvaror samt hur produkten 
används.

*2 Tillåten omgivningstemperatur: 10 °C till 43 °C

Information	om	kassering	för	användare	av	elektrisk	&	elektronisk	utrustning	(privata	konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och 
elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot utan 
kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny 
produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och 
miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring.  Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta 
återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet.

För	företagsanvändare	inom	den	Europeiska	gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information.

Information	om	kassering	i	övriga	länder	utanför	den	Europeiska	gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.

Denna symbol används för att hänvisa användaren till instruktionerna eller informationsblad med 
relevant information.

Det	här	kylskåpet	innehåller	ett	filter	som	anses	vara	en	biocidprodukt.
Filtret som sådant innehåller ett ämne som innehåller silverjoner som avaktiverar bakterier i luften i kylen och 
som verkar antibakteriellt.
Aktivt ämne: Silvernatriumvätezirkoniumfosfat


