
Productinformatieblad
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering
van koelapparaten

Naam van de leverancier of handelsmerk: Salora

Adres van de leverancier: Albers Trading B.V., Vareseweg 44, 3047AV Rotterdam, NL

Typeaanduiding: 47FRT60WH

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat: Nee Ontwerptype: vrijstaand
Wijnbewaarkast: Nee Ander koelapparaat: Nee
Algemene productparameters:

Kenmerk Waarde Kenmerk Waarde
Hoog-
te 845

Breed-
te 475Totale afmetingen

(millimeter)
Diep-
te 445

Totaal volume (dm³ of l) 60

EEI 125 Energie-efficiëntieklasse F
Emissie van akoestisch luchtge-
luid (dB(A) re 1 pW) 41 Emissieklasse voor akoes-

tisch luchtgeluid C

Jaarlijks energieverbruik (kWh/
jaar) 195 Klimaatklasse: gematigd, subtropisch

Laagste omgevingstemperatuur
(°C) waarvoor het koelapparaat
geschikt is

16
Hoogste omgevingstempe-
ratuur (°C) waarvoor het
koelapparaat geschikt is

38

Winterinstelling Nee  
Compartimentparameters:

Compartimentparameters en -waarden

Compartimenttype Compartiment-
volume (dm³ of l)

Aanbevolen
tempera-

tuurinstel-
ling voor
optimale
voedsel-

opslag (°C)
Deze instel-
lingen zijn
niet in te-
genspraak
met de op-

slagomstan-
digheden
zoals ver-

meld in ta-

Vriesver-
mogen

(kg/24u)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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bel 3 van
bijlage IV

Voorraad Nee - - - -
Wijnbewaring Nee - - - -
Kelder Nee - - - -
Vers voedsel Nee - - - -
Chill Nee - - - -
0 sterren of ijsmaker Nee - - - -
1 ster Nee - - - -
2 sterren Nee - - - -
3 sterren Nee - - - -
4 sterren Ja 60,0 -18 6,0 M
2-sterrengedeelte Nee - - - -
Compartiment met va-
riabele temperatuur - - - - -

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie Nee
Lichtbronparameters:

Type lichtbron -
Energie-efficiëntieklasse -
Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Veror-
dening (EU) 2019/2019 van de Commissie: https://salora.nl/product/salora-47frt60wh/
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