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EU-conformiteitsverklaring over het energieverbruik volgens (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Toegepaste norm EN 62552:2020

Productinformatieblad

Naam van de leverancier of het handelsmerk Liebherr

Adres van de leverancier

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen
Duitsland

Typeaanduiding TP 1444_994786851

Elektrische gegevens

Spanning 220-240 V ~

Frequentie 50 Hz

Aansluitwaarde 0.8 A

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat neen Ontwerptype vrijstaand

Wijnbewaarkast neen Ander koelapparaat ja

Algemene productparameters

Parameter Waarde Parameter Waarde

Hoogte 850

Breedte 554
Totale 
afmetingen 
(millimeter) Diepte 623

Totaal volume (dm³ of l) 120

EEI 80 Energie-efficiëntieklasse D

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

37
Emissieklasse voor akoestisch 
luchtgeluid

C

Jaarlijks energieverbruik 
(kWh/jaar)

113

Laagste 
omgevingstemperatuur (°C) 
waarvoor het koelapparaat 
geschikt is

10

Klimaatklasse

uitgebreid 
gematigd, 
gematigd, 

subtropisch

Hoogste 
omgevingstemperatuur (°C) 
waarvoor het koelapparaat 
geschikt is

38 Winterinstelling ja
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Compartimentparameters
Compartimentparameters en waarden

Compartimenttype
Compartimentvo

lume (dm³ of l)

Aanbevolen 
temperatuurinstel
ling voor optimale 

voedselopslag 
(°C)

Vriesvermogen 
(kg/24u)

Ontdooitype
(zelfontdooifunctie = Z, 

handmatige 

ontdooifunctie = H)

Voorraad neen - - - -

Wijnbewaring neen - - - -

Kelder neen - - - -

Vers voedsel ja 106,3 5 - Z

Chill neen - - - -

0 sterren of 
ijsmaker

neen - - - -

1 ster neen - - - -

2 sterren neen - - - -

3 sterren neen - - - -

4 sterren ja 14,5 -18 4,8 H

2-
sterrengedeelte

neen - - - -

Compartiment 
met variabele 
temperatuur

neen - - - -

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie neen

Voor wijnbewaarkasten

Aantal standaardwijnflessen -
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Lichtbronparameters
Gebruikte verlichtingstechnologie LED

  Lichtbron 1
Energie-efficiëntieklasse G

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 Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie (4)  (2): https://home.liebherr.com/

Het energieverbruik werd bevestigd door metingen volgens EN 62552:2020.

https://home.liebherr.com/

