
Fișă cu informații despre produs
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor
frigorifice

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: FRAM

Adresa furnizorului: www.heinner.ro, Str. Marcel Iancu, Nr. 3-5, Bucureşti, 020757

Identificatorul de model: FC-VRR340BGE++

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de zgo-
mot: Nu Tip de proiectare: de sine stătător

Aparat pentru păstrarea vinului: Nu Alt aparat frigorific: Da
Parametrii generali ai produsului:

Parametru Valoare Parametru Valoare
Înălți-
me 1 901

Lăți-
me 605Dimensiuni globale

(milimetri)
Adân-
cime 681

Volum total (dm³ sau l) 340

EEI 100 Clasa de eficiență energeti-
că

E

Emisii acustice în aer [dB(A) re
1 pW] 39 Clasa emisiilor de zgomot

transmis prin aer C

Consumul anual de energie
(kWh/a) 242 Clasa climatică: temperată extinsă,

tropicală

Temperatura ambiantă minimă
(ºC) pentru care este adecvat
aparatul frigorific

10

Temperatura ambiantă
maximă (ºC) pentru care
este adecvat aparatul fri-
gorific

43

Reglaj de iarnă Da  
Parametri ai compartimentelor:

Parametrii și valorile compartimentului

Tipul de compartiment Volumul comparti-
mentului (dm³ sau l)

Reglajul re-
comandat

al tempera-
turii pentru
o păstrare
optimizată
a alimen-
telor (ºC)
Aceste re-

glaje nu tre-
buie să fie
în contra-
dicție cu

Capacitatea
de congela-
re (kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual defrost=M)
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condițiile de
depozitare
specificate
în tabelul 3
din anexa IV

Cămară Nu - - - -
Păstrarea vinului Nu - - - -
Cramă Nu - - - -
Alimente proaspete Da 233,5 4 - A
Răcire Nu - - - -
Fără stele sau pentru
prepararea gheții

Nu - - - -

1 stele Nu - - - -
2 stele Nu - - - -
3 stele Nu - - - -
4 stele Da 107,0 -18 5,2 M
Secțiune cu 2 stele Nu - - - -
Compartiment cu tem-
peratură variabilă - - - - -

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele

Funcție de congelare rapidă Da
Parametrii sursei de lumină:

Tipul sursei de lumină LED
Clasa de eficiență energetică F
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 Regula-
mentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: www.heinner.ro
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