
Gaminio informacijos lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas : Electrolux

Tiekėjo adresas : Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modelio žymuo: LRS2DE39W 925052209

Šaldymo aparato tipas:

Mažatriukšmis aparatas: ne Konstrukcijos tipas: atskiras

Vyno šaldytuvas: ne Kitas šaldymo aparatas: ne

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras Vertė Parametras Vertė

Gabaritiniai 
matmenys 
(milimetrais)

Aukštis 1860

Bendras tūris (dm  arba l)3 390Plotis 595

Gylis 635

EEI 99 Energijos vartojimo efektyvumo klasė E ( )c

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo 
lygis (dB(A) re 1 pW)

38 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė C ( )d

Metinis suvartojamos energijos kiekis 
(kWh per metus)

121 Klimato klasė :

išplėstosios 
vidutinių platumų 
zonos / vidutinių 
platumų zonos / 

subtropinio / 
tropinio

Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), 
kurioje šaldymo aparatas gali veikti 10 ( )c Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), 

kurioje šaldymo aparatas gali veikti 43 ( )c

Žiemos nuostatis ne  

Kameros parametrai :

Kameros tipas

Kameros parametrai ir vertės

Kameros tūris (dm  3

arba l)

Rekomenduojamas 
temperatūros 

nuostatis maistui 
optimaliai laikyti (°C)
Šie nuostačiai neturi 
būti prieštaringi IV 
priedo 3 lentelėje 

nustatytoms 
laikymo sąlygoms

Šaldymo geba (kg
/24 h)

Atitirpinimo tipas 
(automatinis 

atitirpinimas = A, 
rankinis 

atitirpinimas = M)

Maisto podėlis ne -  

Vynui laikyti ne -  

Rūsio 
temperatūros

ne -  

Šviežio maisto taip 389,5 4  A

Atšaldymo ne -  

0 žvaigždučių 
arba ledo 
gaminimo

ne -  

1 žvaigždutės ne -  

2 žvaigždučių ne -  

3 žvaigždučių ne -  



4 žvaigždučių ne - -

2 žvaigždučių 
skyrius

ne -  

Kintamos 
temperatūros 
kamera

- -

4 žvaigždučių kamerų atveju

Greito užšaldymo funkcija ne

Vyno laikymo įrangai

Standartinių vyno butelių skaičius -

Šviesos šaltinio parametrai ( ) :a

Šviesos šaltinio tipas LED

Energijos vartojimo efektyvumo klasė F

Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė: 12 mėnesių

Papildoma informacija : -

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto a papunktyje 
nurodyta informacija : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925052209

( ) kaip nustatyta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2015.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


