
Nu de sine stătător

Nu Da

Valoare Valoare

Înălțime 1794

Lățime 605

Adâncime 636

125 F

40 C

261 Temperata

16 32

Nu

Volumul 

compartimentului 

(dm3 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 Nu 242 4 - A

Răcitor Nu - - - -

0-stele Nu - - - -

1-stea Nu - - - -

2-stele Nu - - - -

Tip compartiment

Parametrii și valorile compartimentului

Temperatura ambiantă minimă (°C) la care este 

adaptat aparatul frigorific

Temperatura ambiantă maximă (°C) la 

care este adaptat aparatul frigorific

Reglaj de iarnă

Parametrii compartimentelor:

EEI Clasă de eficiență energetică

Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW] Clasă emisii acustice în aer

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

Parametru Parametru

Dimensiuni globale (milimetri) Volum total (dm3 sau l) 311

Aparat cu nivel redus de zgomot: Tip de proiectare:

Aparat pentru depozitarea vinului: Alt tip de aparat frigorific

Parametri generali ai produsului:

Fișa cu informații despre produs
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016

Numele furnizorului sau marca comercială:   FRAM

Adresa furnizorului:   Str. Marcel Iancu, Nr. 3-5, 020757, Bucuresti, RO

Identificatorul de model:   FDD-VRR311BLF+

Tipul de aparat frigorific:



3-stele Nu - - - -

4-stele Da 69.6 -18 4.5 M

Secțiune cu 2 stele Nu - - - -

Compartiment cu temperatură 

variabilă
- - - - -

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 (a) din anexa la Regulamentul Comisiei (UE) 

2019/2019 :    http://www.framelectrocasnice.ro

Parametrii sursei de lumină:

Tipul sursei de lumină Tehnologia de iluminare utilizată: LED; Nedirecțional sau 

direcțional: NDLS; Rețea sau non-rețea: NMLS; Sursă de 

lumină conectată (CLS): Nu; Sursă de lumină reglabilă prin 

culoare: Nu; Envelope: -; Sursă de lumină cu luminanță 

ridicată: Nu; Scut anti-orbire: Nu; Dimmable: Nu

Clasă de eficiență energetică E

Pentru compartimentele cu 4 stele

Funcție de congelare rapidă Da


