
ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya
ticari ünvanı Profilo

Tedarikçinin adresi BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.FSM Mah. Balkan Cad. 51, 34771
Ümraniye İstanbul, TURKEY

Model Tanımlayıcı BD2056WFXN

Soğutma cihazının tipi

Düşük gürültülü cihaz: hayır Tasarım tipi: Solo

Şarap saklama cihazı: hayır Diğer soğutma cihazı: hayır

Genel ürün parametreleri

Parametre Değer Parametre Değer

Tüm boyutlar (milimetre)

Yükseklik 1930

Toplam hacim (dm3 veya
litre) 522Genişlik 700

Derinlik 800

EEI 125 Enerji verimliliği sınıfı F

Havadaki akustik gürültü
emisyonu (dB (A) re 1pW) 41 Havadaki akustik gürültü

emisyonu C

Yıllık enerji tüketimi (kWh-
/a) 333 İklim sınıfı Genişletilmiş ılıman, ılı-

man, subtropikal, tropikal

Soğutma cihazının uygun
olduğu asgari ortam sıcak-
lığı (°C)

10
Soğutma cihazının uygun
olduğu azami ortam sıcak-
lığı (°C)

43

Kış ayarı hayır
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Bölme parametreleri

Bölme tipi

Bölme parametreleri ve değerleri

Bölme
hacmi
(dm3

veya L)

Optimum gıda depolama
için önerilen sıcaklık ayarı

(°C)
Optimum gıda depolama
için önerilen sıcaklık ayarı

(°C) Bu ayarlar Ek IV,
Tablo 3'te belirtilen sak-

lama koşulları ile çelişmez

Dondurma
Kapasitesi
(kg/24h)

Buz çözme
tipi (Otoma-

tik buz
çözme = O,

Elle buz
çözme = E)

Raflı hayır - - - -

Şarap saklama hayır - - - -

Şarap saklama 2 hayır - - - -

Şarap saklama 3 hayır - - - -

Kiler hayır - - - -

Taze gıda Evet 410.0 4 - E

Soğutucu hayır - - - -

Yıldızı olmayan (buz yapı-
cı) hayır - - - -

Bir yıldızlı hayır - - - -

İki yıldızlı hayır - - - -

Üç yıldızlı hayır - - - -

Dondurucu (Dört yıldızlı) Evet 112.0 -18 14.0 O

İki yıldızlı hayır - - - -

Değişken sıcaklık bölmesi - - - -

Dört yıldızlı bölmeler için

Hızlı dondurma imkânı Evet

-

Işık kaynağı parametreleri

Işık kaynağının tipi LED

Enerji verimliliği sınıfı F

Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi 3 yıl
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Ek bilgiler:

 https://www.profilo.com/enerjietiketi
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