
Produktinformationsblad
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

Leverantörens namn eller varumärke: Liebherr

Leverantörens adress: Info-Center, Memminger Strasse 77, 88416 Ochsenhausen, DE

Modellbeteckning: ICP 2924_993075651

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt: Nej Konstruktionstyp: inbyggd

Vinkylskåp: Nej Annan kyl-/frysprodukt: Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter Värde Parameter Värde

Höjd 1 572

Bredd 559 242Totalmått (mm)

Djup 544

Totalvolym (dm³ eller liter)

EEI 80 Energieffektivitetsklass D

Utsläpp av luftburet akustiskt buller
(dB(A) re1 pW)

33
Utsläppsklass för luftburet akustiskt
buller

B

Årlig energianvändning (kWh/år) 161,7 Klimatklass:

utökad tempe-
rerad, tempe-
rerad, subtro-
pisk, tropisk

Lägsta omgivningstemperatur (ºC)
för vilken kyl-/frysprodukten är läm-
pad

10
Högsta omgivningstemperatur (ºC)
för vilken kyl-/frysprodukten är läm-
pad

43

Vinterinställning Nej

Fackens parametrar:

Fackens parametrar och värden

Typ av fack Fackets volym
(dm³ eller liter)

Rekommende-
rad tempera-
turinställning
för optimal
förvaring av

matvaror (ºC)
Dessa inställ-
ningar får inte
strida mot de
förvaringsför-
hållanden som
fastställs i ta-

bell 3 i bilaga IV.

Infrysningskapa-
citet (kg/24 h)

Defrosting ty-
pe (auto-de-

frost=A, manu-
al defrost=M)

Skafferi Nej - - - -

Vinförvaring Nej - - - -

Sval Nej - - - -

Färskvaror Ja 184,6 5 - A
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Nedkylning Nej - - - -

Nollstjärnigt/is-
fack

Nej - - - -

Enstjärnigt Nej - - - -

Tvåstjärnigt Nej - - - -

Trestjärnigt Nej - - - -

Fyrstjärnigt Ja 57,4 -18 5,58 M

Tvåstjärnig sek-
tion

Nej - - - -

Flextemperatur-
fack

- - - - -

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsfunktion Ja

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla

Belysningsteknik som används: LED; Rundstrålande eller
riktad: DLS; Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla
som inte ansluts till elnätet: NMLS; Uppkopplad ljuskälla
(CLS): Nej; Ljuskälla med valbar färg: Nej; Hölje: -; Ljuskälla
med högluminans: Nej; Bländningsskydd: Nej; Kan använ-
das med dimmer: Endast med särskilda dimrar

Energieffektivitetsklass G

Typ av ljuskälla

Belysningsteknik som används: LED; Rundstrålande eller
riktad: DLS; Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla
som inte ansluts till elnätet: NMLS; Uppkopplad ljuskälla
(CLS): Nej; Ljuskälla med valbar färg: Nej; Hölje: -; Ljuskälla
med högluminans: Nej; Bländningsskydd: Nej; Kan använ-
das med dimmer: Endast med särskilda dimrar

Energieffektivitetsklass G

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader

Ytterligare information:

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU)
2019/2019 finns: https://home.liebherr.com/
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