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EU-overensstemmelseserklæring om energiforbrug i henhold til (EU) 2019/2019

Energimærke (EU) 2019/2016

Anvendt standard EN 62552:2020

Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke Liebherr

Leverandørens adresse

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen
Tyskland

Modelidentifikation CTel 2131_992862551

Elektriske data

Spænding 220-240 V ~

Frekvens 50 Hz

Tilslutningsværdi 1.4 A

Type køle/fryseapparat

Støjsvagt apparat nej Type design fritstående

Vinkøleskab nej Andre køle/fryseapparater ja

Generelle produktparametre

Parameter Værdi Parameter Værdi

Højde 1241

Bredde 550
Udvendige 
dimensioner (i 
mm) Dybde 630

Samlet volumen (dm³ eller liter) 196

EEI 125 Energieffektivitetsklasse F

Emission af luftbåren støj 
(dB(A) re 1 pW)

37
Klasse for emission af 
luftbåren støj

C

Årligt energiforbrug (kWh/a) 198

Minimumsomgivelsestemperat
ur (°C), som 
køle/fryseapparatet er egnet 
til

10
Klimaklasse

udvidet 
tempereret, 
tempereret, 
subtropisk, 

tropisk

Maksimumsomgivelsestempera
tur (°C), som 
køle/fryseapparatet er egnet 
til

43 Vinterdriftsindstilling ja
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Rumparametre
Rumparametre og værdier

Rumtype
Rumvolumen 

(dm³ eller liter)

Anbefalet 
temperatur med 

henblik på 
optimal 

opbevaring af 
fødevarer (°C)

Indfrysnings- 
kapacitet 
(kg/24h)

Afrimningsmetode
(automatisk afrimning = 

A, manuel afrimning = M)

Pantry nej - - - -

Opbevaring af 
vin

nej - - - -

Svale nej - - - -

Ferskvarer ja 152,2 5 - A

Friskkøl nej - - - -

Ingen stjerne og 
isboks

nej - - - -

1 stjerne nej - - - -

2 stjerner nej - - - -

3 stjerner nej - - - -

4 stjerner ja 43,8 -18 3,7 M

2-stjerneafdeling nej - - - -

Rum med 
variabel 
temperatur

nej - - - -

Hvad angår 4-stjernerum

Hurtig indfrysning nej

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker -
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Lyskildeparametre
Anvendt belysningsteknologi LED

  Lyskilde 1
Energieffektivitetsklasse G

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 Måneder

Yderligere oplysninger: -

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til 
Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (4)  (2), forefindes: https://home.liebherr.com/

Energiforbruget er blevet bekræftet ved målinger i henhold til EN 62552:2020.

https://home.liebherr.com/

