
Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke: Electrolux

Leverandørens adresse ( ):b Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modelidentifikation: LUC6NF25X 925052959

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat: nej Type design: fritstående

Vinkøleskab: nej Andre køle/fryseapparater: nej

Generelle produktparametre:

Parameter Værdi Parameter Værdi

Udvendige 
dimensioner (i 
mm)

Højde 1850

Samlet volumen (dm  eller liter)3 249Bredde 595

Dybde 653

EEI 125 Energieffektivitetsklasse F ( )C

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

41 Klasse for emission af luftbåren støj C ( )C

Årligt energiforbrug (kWh/a) 297,00 Klimaklasse:
udvidet tempereret 

/ tempereret / 
subtropisk / tropisk

Minimumsomgivelsestemperatur (°C), 
som køle/fryseapparatet er egnet til 10 ( )C Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som 

køle/fryseapparatet er egnet til 43 ( )C

Vinterdriftsindstilling nej  

Rumparametre:

Rumtype

Rumparametre og værdier

Rumvolumen (dm  3

eller liter)

Anbefalet temperatur 
med henblik på 

optimal opbevaring af 
fødevarer (°C)

Indstillingen må ikke 
være i modstrid med 

opbevaringsbetingelser 
fastsat i tabel 3 i bilag 

IV

Indfrysningskapacitet 
(kg/24h)

Afrimningsmetode 
(automatisk 

afrimning = A, 
manuel afrimning = 

M)

Pantry nej -  



Opbevaring af vin nej -  

Svale nej -  

Ferskvarer nej -  

Friskkøl nej -  

Ingen stjerne og 
isboks

nej -  

1 stjerne nej -  

2 stjerner nej -  

3 stjerner nej -  

4 stjerner ja 249,0 -18 15,70 A

2-stjerneafdeling nej -  

Rum med 
variabel 
temperatur

- -

Hvad angår 4-stjernerum

Hurtig indfrysning ja

Lyskildeparametre ( ) ( ):a b

Type lyskilde

[Anvendt belysningsteknologi:LED;Ikke-retningsbestemt eller 
retningsbestemt:NDLS;Elnet eller ikke elnet:NMLS;Tilsluttet 
lyskilde (CLS):nej;Farveindstillelig lyskilde:nej;Kuvert:nej;
Højluminanslysskilde:nej;Blændingsafskærmning:nej;Dæmpbar:
nej]

Energieffektivitetsklasse F

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder ( ):b 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 ( ), forefindes: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlinkb

/Products/925052959

( ) Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015a

( ) Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.b

( ) Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning.c


