
Ficha de informação do produto
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2016 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos aparelhos
de refrigeração

Marca comercial ou nome do fornecedor: Candy

Endereço do fornecedor: Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

Identificador de modelo: CWC 021 ELSP/N

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído: Não Tipo de construção: De instalação livre
Aparelho de armazenagem de
vinhos: Sim Outro aparelho de refrige-

ração: Não

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro Valor Parâmetro Valor
Altu-
ra 700

Lar-
gura 400Dimensões totais (milí-

metros)
Pro-
fundi-
dade

550

Volume total (dm3 ou l) 73

IEE 189 Classe de eficiência ener-
gética

G

Emissão de ruído aéreo
(dB(A) re 1 pW) 39 Classe de emissão de ruído

aéreo C

Consumo anual de energia
(kWh/a) 152 Classe climática: temperada, subtropi-

cal

Temperatura ambiente mínima
(°C) para a qual o aparelho de
refrigeração é adequado

16

Temperatura ambiente
máxima (°C) para a qual o
aparelho de refrigeração é
adequado

38

Regulação de inverno Não  
Parâmetros dos compartimentos:

Parâmetros e valores dos compartimentos

Tipo de compartimento Volume do compar-
timento (dm3 ou l)

Regulação
de tempe-
ratura re-
comenda-

da para
otimizar a
conserva-

ção dos ali-
mentos (°C)
Estas regu-
lações não

podem con-

Capacida-
de de con-

gelação
(kg/24h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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tradizer as
condições
de conser-
vação esta-
belecidas

no anexo IV,
quadro 3

Despensa Não - - - -
Armazenagem de vi-
nhos

Sim 73,0 12 - A

Cave Não - - - -
Alimentos frescos Não - - - -
Ultrarrefrigeração Não - - - -
0 estrelas ou produção
de gelo

Não - - - -

1 estrela Não - - - -
2 estrela Não - - - -
3 estrela Não - - - -
4 estrela Não - - - -
Secção de 2 estrelas Não - - - -
Compartimento de
temperatura variável - - - - -

Aparelhos de armazenagem de vinhos

Número de garrafas de vinho normalizadas 21
Parâmetros de fontes de luz:

Tipo de fonte de luz OTHER_FL
Classe de eficiência energética G
Duração mínima da garantia do fabricante: 24 meses

Informações adicionais:

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 4,
alínea a), do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: https://corporate.haier-europe.com/en/
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