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  Informacijski list izdelka 
   UREDBA EU KOMISIJE 2019/2016 
 

Ime dobavitelja ali blagovna 

znamka: 

 
 

 

Naslov dobavitelja (b): Vestel Poland Sp. z o.o., Ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Poland 

Identifikacijska oznaka 

modela: 

 SJ-TB01ITXWF-EU 

Tip hladilnega aparata: 

Nizkohrupni aparat:  
Ne Tip zasnove: 

 
Prostostoječi 

 
Aparat za shranjevanje vina: 

 
Ne Drug hladilni aparat: 

 
Ne 

Splošni parametri izdelka: 

Parameter Vrednost Parameter Vrednost 

 

Skupne mere (v 
milimetrih) 

Višina       
     1440 

 

Skupna prostornina (v 
dm3 ali l) 

 
 

212 Širina  
540 

Globina 
 

570 

EEI 
 

125 
 

 
Razred energijske učinkovitosti  

 
                           F 

Emisije akustičnega hrupa,ki 
se prenaša po zraku 
(dB(A) re 1 pW) 

 
                  41 Razred emisij akustičnega 

hrupa, ki se prenaša po zraku 
(c) 

 
                           C 
 

Letna poraba energije 
(kWh/a) 

                 
                222 Klimatski razred: 

                   podaljšano  
                      zmerno,  
                   subtropsko 

Minimalna temperature 
okolice (°C), za katero je 
hladilni aparat primeren (c) 

 
                  16 

Maksimalna temperature 
okolice (°C), za katero je 
hladilni aparat primeren (c) 

 
                         38 

Zimska nastavitev                 Da   
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Parametri izdelka: 

 
 
 

 
Tip predelka 

 

Parametri in vrednosti predelka 

Prostornin-
a 

predelka 
(v 

dm3 ali 

l) 

Priporočena nastavitev 
temperature za optimizirano 

shranjevanje hrane 
(°C) 

Te nastavitve ne smejo biti 
v nasprotju s pogoji 

shranjevanja 
iz tabele 3 Priloge 

IV; 

Specifična 
zmogljivost 

zamrzovanja 
(kg/24 

h) 

Tip 
odtaljevanja 
(samodejno 
odtaljevanje 

= A, 
ročno 

odtaljevanje 
= 

M 

Shrambni          Ne      

Shranjevanje vina          Ne     

Kletni          Ne     

Sveža hrana          Da    170,5                         4          A 

Ohlajevanje          Ne     

Brez zvezdic ali aparat za 

led 

         Ne     

Ena zvezdica           Ne     

Ena zvzedica           Ne     

Tri zvezdice           Ne     

Štiri zvezdice           Da     41,5                         18           2,6       M 

Predal z dvema zvezdicama 
          Ne     

Predelek s spremenljivo 

temperaturo 

     

Za predelke s štirimi zvezdicami  

Funkcija hitrega zamrzovanja Da 

Parametri svetlobnih virov (a) (b):  

Parametri svetlobnih virov Uporabljena tehnologija razsvetljave: LED; Neusmerjena ali. 
usmerjena: NDLS; Omrežje ali brez omrežja: NMLS; Povezani 

vir svetlobe (CLS): Ne; Barvno nastavljiv vir svetlobe: Ne; 
Kuverta: -; Vir svetlobe z visoko svetilnostjo: Ne; Proti 

bleščanju ščit: Ne; Zatemnitev: Ne 

Razred energijske učinkovitosti F 

Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo nudi dobavitelj (b) : 
24 mesecev 
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Dodatne infromacije: 

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k 

Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (d) (b): www.sharphomeappliaces.com 

a) Kot je določeno v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 (e). 
(b) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o 
razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (glej stran 68 tega Uradnega lista). 
(c) Spremembe teh postavk se ne štejejo za relevantne za namene člena 4(4) Uredbe (EU) 2017/1369. 
(d) Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj teh podatkov ne 
vnese. 
(e) Uredba Komisije (EU) 2019/2019 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
za hladilne aparate v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi 
Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 (glej stran 187 tega Uradnega lista). 

 
 
  19.07.2021 
 
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/364779 
 

http://www.sharphomeappliaces.com/

