
Coldest storage temperature / Najniższa temperatura 

przechowywania
5 ⁰C

PRODUCT FICHE GB / KARTA PRODUKTU PL

Trade mark / Znak towarowy

Model reference / Model CC 45

Category of the household refrigerating appliance model / 

Kategoria modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych
10

Energy efficiency class / Klasa efektywności energetycznej A+

Energy consumption 105 kWh per year, based on standard test results for 24 hours. Actual energy consumption 

will depend on how the appliance is used and where it is located. / Zużycie energii 105 kWh rocznie na 

podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24 godzinnym Rzeczywiste zużycie 

energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Total storage volume / Całkowita pojemność użytkowa 45 liter / 45 litrów

2 Refrigerator-cellar, Cellar and Wine storage appliances 2 Chłodziarka z komorą piwniczną, piwniczka i urządzenia do 

przechowywania wina

Climate class: N. This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16°C and 32°C / 

Klasa klimatyczna: N. Urządzenie przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od 16°C do 32°C

Airborne acoustical noise emissions / Poziom emitowanego hałasu 39 dB(A)

 /  / 

Coldest storage temperature / Najniższa temperatura przechowywania

Household refrigerating appliances categories Kategorie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

1 Refrigerator with one or more fresh-food storage 

compartments

1 Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej 

żywności

3 Refrigerator-chiller and Refrigerator with a 0-star 

compartment

3 Chłodziarko-schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiazdkową

4 Refrigerator with a one-star compartment 4 Chłodziarka z komorą jednogwiazdkową

5 Refrigerator with a two-star compartment 5 Chłodziarka z komorą dwugwiazdkową

6 Refrigerator with a three-star compartment 6 Chłodziarka z komorą trzygwiazdkową

7 Refrigerator-freezer 7 Chłodziarko-zamrażarka

8 Upright freezer 8 Zamrażarka szafowa

9 Chest freezer 9 Zamrażarka skrzyniowa

10 Multi-use and other refrigerating appliances 10 Urządzenie wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze
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