
Fișa cu informații despre produs

Denumirea sau marca comercială a furnizorului : AEG

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

Identificatorul de model: RMB952E6VU 925993454

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de zgomot: nu Tip de proiectare: de sine stătător

Aparat pentru depozitarea vinului: nu Alt aparat frigorific: nu

Parametri generali ai produsului:

Parametru Valoare Parametru Valoare

Dimensiuni 
globale (milimetri)

Înălțime 1900

Volum total (dm  sau l)3 522Lățime 905

Adâncime 673

EEI 100 Clasă de eficiență energetică E ( )c

Emisii acustice în aer (dB(A) re 1 pW) 39 Clasă a emisiilor acustice în aer C ( )d

Consum anual de energie (kWh/a) 319 Clasă climatică :

extinsă temperată / 
temperată / 

subtropicală / 
tropicală

Temperatura ambiantă minimă (°C) la 
care este adaptat aparatul frigorific 10 ( )c Temperatura ambiantă maximă (°C) la 

care este adaptat aparatul frigorific 43 ( )c

Reglaj de iarnă nu  

Parametri ai compartimentelor :

Tip de compartiment

Parametri și valori ale compartimentului

Volum 
compartiment (dm  3

sau l)

Reglajul 
recomandat al 

temperaturii pentru 
o stocare 

optimizată a 
alimentelor (°C)

Aceste reglaje nu 
trebuie să fie în 
contradicție cu 

condițiile de 
depozitare 

specificate în 
tabelul 3 din anexa 

IV

Capacitate de 
congelare (kg/24 h)

Tipul de dezghețare 
(dezghețare 

automată = A, 
dezghețare 

manuală = M)

Cămară nu -  

Depozitarea 
vinului

nu -  

Cramă nu -  

Alimente 
proaspete

da 343,0 4  A

Răcire nu -  

Fără stele sau 
pentru 
prepararea gheții

da 16,0 0  A

1 stea nu -  



2 stele nu -  

3 stele nu -  

4 stele da 81,0 -18 7,0 A

Secțiune cu 2 
stele

nu -  

Compartiment cu 
temperatură 
variabilă

6,0 4 A 82,0

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele

Funcție de congelare rapidă da

Pentru aparate de depozitare a vinului

Număr de sticle de vin standard -

Parametrii sursei de lumină ( ) :a

Tipul sursei de lumină LED

Clasă de eficiență energetică [1: G;2: G;3: G;4: G]

Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni

Informații suplimentare : -

Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera din anexa la Regulamentul (UE) 
2019/2019 al Comisiei: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925993454

( ) Obținut în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2015 al Comisiei.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


