
Українська 51

Мікрофіша

Торговельна марка Samsung Samsung

Модель RT46K6340**
RT53K6330**
RT53K6340**

Категорія

7 (Холодильник-
морозильник з 
морозильним 
відділенням, 

маркований чотирма 
зірочками (****))

7 (Холодильник-
морозильник з 
морозильним 
відділенням, 

маркований чотирма 
зірочками (****))

Клас енергоефективності А+ А+

Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік) 300 325

Об'єм (л)

Відділення для зберігання свіжих продуктів 342 403

Відділення для охолодження - -

Відділення для 
заморожування

Низькотемпературне 
відділення, марковане 

чотирма зірочками (****)
101 114

Низькотемпературне 
відділення, марковане 
двома зірочками (**)

10 11

Маркування найхолоднішого відділення

Температура відділень (°C)

Холодильне відділення +1...+7 +1...+7

Відділення для охолодження - -

Морозильне віділення -23…-15 -23…-15

Відділення, що не обмерзають (No Frost)
Холодильне, 
Морозильне

Холодильне, 
Морозильне

Час автономного живлення без споживання енергії (год.) 15 15

Потужність заморожування (кг/24 год.) 6 6

Кліматичний клас

SN, N, ST, T SN, N, ST, T

Даний прилад 
призначений для 

використання 
при температурі 
навколишнього 

середовища від 10 °C 
до 43 °C

Даний прилад 
призначений для 

використання 
при температурі 
навколишнього 

середовища від 10 °C 
до 43 °C

Рівень звукової потужності (дБА) 41 41

Вбудований - -

Прилад для зберігання вина - -
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