
SC330A+/SCX332A++







* Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se 
permite să încarce și să descarce acest aparat.

AVERTIZARE! Când poziționați aparatul, asigurați-vă 

ca şi cablul de alimentare să nu fie prins sau deteriorat.

AVERTIZARE! Nu aşezați prelungitoare sau alte 

prize portabile în partea din spate a aparatului.









      Poziționați alimente diferite in compartimentul aparatului, conform 
tabelului de mai jos:

*alimente pentru o depozitare frigorifică pe termen lung

*sertarele inferioare: carne proaspată,pui, peste, 

*sertarele din mijloc: legume congelate, cartofi,

*sertarul superior:îngheţată, fructe congelate, alimente 

  congelate semipreparate



           AVERTIZARE! În timpul utilizării, 
           deservirii și eliminării aparatului, 
vă rugăm să acordați atenție simbolului 
similar din partea stângă, care este 
amplasat pe spatele aparatului 
(panoul din spate sau compresorul)
și cu culoare galbenă sau portocalie.
Este vorba de un simbol de avertizare la 
incendiu. Sunt materiale inflamabile în 
conectori de răcire și compresor.
Vă rugăm să fiți departe de orice sursă 
de foc în timpul utilizării, service-ului și
eliminare.









      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente 

de joasă tensiune.



      

  1. Marca comercială a producătorului:                                                                   

  2. Modelul de fabricaţie:                                                                                           SCX332A++

  3. Tipul aparatului:                                                                                                      Congelator 

  4. Importator:                                                                         SC Smart Electro-Distribution SRL

  5. Adresă importator:       bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România

  6. Clasa de eficienţă energetică a modelului:                                                                        A++

  8. Consumul de energie(kwh/an):                                                                                           190

  9. Volumul util al compartimentului de alimente congelate(litri):                                             212

10. Număr de compresoare:                                                                                                        1

11. Număr de stele ale compartimentului de congelare:                                                           ****

12. Depunere de gheaţă:                                                                                                           DA

13. Dezgheţare manuală:                                                                                                           DA

14. Autonomia în caz de nealimentare cu energie(h):                                                                20

15. Capacitatea de congelare(kg/24h):                                                                                       11

16. Clasa de climă(temp. încăperii în care ap. funcţ. la param. normali/°C)                   ST(18-38)

17. Nivelul de zgomot[dB(A)]:                                                                                                     42

18. Dimensiuni nete(LxAxÎ/mm):                                                                             600x600x1700

19. Dimensiuni brute(LxAxÎ/mm):                                                                            650x635x1783

19. Voltaj/Frecvenţă:                                                                                                     220-240/50

20. Culoare:                                                                                              inox(uşi)+laterale argintii

21. Fabricat în PRC

      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente 

de joasă tensiune.
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