
Productinformatieblad

Naam van de leverancier of het handelsmerk : AEG

Adres van de leverancier : Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modelidentificatie: ATB48E1AW 922717086

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat: neen Ontwerptype: vrijstaand

Wijnbewaarkast: neen Ander koelapparaat: neen

Algemene productparameters:

Parameter Waarde Parameter Waarde

Totale 
afmetingen 
(millimeter)

Hoogte 845

Totaal volume (dm  of l)3 85Breedte 560

Diepte 575

EEI 100 Energie-efficiëntieklasse ( )a E ( )c

Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB
(A) re 1 pW)

38 Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid C ( )d

Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 164 Klimaatklasse :

uitgebreid gematigd 
/ gematigd / 
subtropisch / 

tropisch

Laagste omgevingstemperatuur (°C) 
waarvoor het koelapparaat geschikt is 10 ( )c Hoogste omgevingstemperatuur (°C) 

waarvoor het koelapparaat geschikt is 43 ( )c

Winterinstelling neen  

Compartimentparameters :

Compartimenttype

Compartimentparameters en waarden

Compartimentvolume 
(dm  of l)3

Aanbevolen 
temperatuurinstelling 

voor optimale 
voedselopslag (°C)

Deze instellingen zijn 
niet in tegenspraak 

met de 
opslagomstandigheden 
zoals vermeld in tabel 

3 van bijlage IV

Vriesvermogen (kg
/24u)

Ontdooitype 
(zelfontdooifunctie 

= Z, handmatige 
ontdooifunctie = H)

Voorraad neen -  

Wijnbewaring neen -  

Kelder neen -  

Vers voedsel neen -  

Chill neen -  

0 sterren of 
ijsmaker

neen -  

1 ster neen -  

2 sterren neen -  

3 sterren neen -  

4 sterren ja 85,0 -18 4,2 M



2-sterrengedeelte neen -  

Compartiment 
met variabele 
temperatuur

- -

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie ja

Voor wijnopslagapparatuur

Aantal standaard wijnflessen -

Lichtbronparameters ( ) :a

Type lichtbron

Energie-efficiëntieklasse ( )a -

Minimumduur van de door de leverancier 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 Verordening (EU) 
2019/2019 van de Commissie: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/922717086

( ) zoals vastgesteld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2015 van de Commissie.a

( ) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.b

( ) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.c

( ) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.d


