
Karta informacyjna produktu
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego
urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Yeticool

Adres dostawcy: Arkas Sp. z o.o., Kuziennicza 4, 59-400 Jawor, PL

Identyfikator modelu: KL35

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie
hałasu: Nie Typ: wolnostojące

Urządzenie do przechowywania
wina: Nie Inne urządzenie chłodni-

cze: Nie

Ogólne parametry produktu:

Parametr Wartość Parametr Wartość
Wy-
soko-
ść

636

Sze-
roko-
ść

385Całkowite wymiary (w
milimetrach)

Głę-
boko-
ść

375

Całkowita pojemność (dm³
lub l) 32

Wskaźnik efektywności energe-
tycznej

101 Klasa efektywności ener-
getycznej

F

Poziom emisji hałasu akustycz-
nego (dB(A) re 1 pW) 45 Klasa emisji hałasu aku-

stycznego D

Roczne zużycie energii (kWh/r) 148 Klasa klimatyczna:

rozszerzona umiarko-
wana, umiarkowana,
subtropikalna, tropi-
kalna

Minimalna temperatura oto-
czenia (ºC), w której można
użytkować urządzenie chłodni-
cze

10

Maksymalna temperatu-
ra otoczenia (ºC), w której
można użytkować urządze-
nie chłodnicze

43

Ustawienie zimowe Nie  
Parametry komory:

Parametry komory i ich wartości

Rodzaj komory Pojemność ko-
mory (dm³ lub l)

Zalecane
ustawienia
temperatu-
ry do opty-

malnego
przechowy-

Zdolność
zamrażania
(kg/24 h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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wania żyw-
ności (ºC)
Ustawie-
nia te nie
mogą być

sprzeczne z
warunkami
przechowy-
wania okre-
ślonymi w
załączniku
IV tabela 3.

Spiżarnia Nie - - - -
Do przechowywania
wina

Nie - - - -

Piwnica Nie - - - -
Świeża żywność Tak 23,0 4 - M
Schładzanie Nie - - - -
Bezgwiazdkowa lub do
wytwarzania lodu

Nie - - - -

Jednogwiazdkowa Nie - - - -
Dwugwiazdkowa Tak 9,0 -12 - M
Trzygwiazdkowa Nie - - - -
Czterogwiazdkowa Nie - - - -
Przegroda dwugwiazd-
kowa

Nie - - - -

Komora o zmiennej
temperaturze - - - - -

Parametry źródła światła:

Rodzaj źródła światła LED
Klasa efektywności energetycznej C
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące/miesięcy

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporzą-
dzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.arkas.pl
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