
Висина

Ширина

Дубина

Додатне информације:

Линк до вебсајта произвођача, где се налазе информације из тачке 4 (а) Анекса Уре

дбе Комисије (EУ) 2019/2019 (1) (б):

https://www.lg.com/global/ajax/common

_manual

Параметри извора светлости:

Врста извора светлости LED

Класа енергетске ефикасности G

Минимално трајање гаранције коју нуди произвођач: 24

За одељке са четири звездице

Функција брзог замрзавања да

За уређај за чување вина

Број стандардних боца за вино -

Одељак са променљивом температ

уром
не - - - -

Простор са две звездице не - - - -

Одељак са четири звездице да 107,0 -18 8,0 A

Одељак са три звездице не - - - -

Одељак са две звездице не - - - -

Одељак са једном звездицом не - - - -

Одељак са нула звездица или оде

љакза прављење леда
не - - - -

Одељак свеже зоне не - - - -

Одељак за чува ње свеже хране да 234,0 4 - A

Одељак са подрумским условима не - - - -

Одељак за чување вина не - - - -

Одељак са условима оставе не - - - -

Поставка за зимски начин рада не

Параметри одељка:

Тип одељка

Параметри и вредности одељка

Запремина одељк

а(dm
3
 или l)

Препоручена тем

пература за опти

мално чувањехра

не (°C)

Капацитет

замрзавања

(kg/24 h);

Тип одлеђивања

(аутоматско

одлеђивање= А,

ручно

одлеђи вање= М)

Минимална температура околине (°C) за ко

ју је расхладниуређај одговарајући
10

Максимална температура окол

ине (°C) за коју јерасхладни уре

ђај одговарајући

43

682

EEI 100
Класа енергетске ефикасн

ости
E

Ниво буке (dB(A) re 1 pW) 36 Класа нивоа буке C

Укупне димензије (mm)

1 860
Укупна запремина

(dm
3
 или l)

341595

Годишња потрошња енергије

(кWh/ год)
253 Климатска класа: SN-T

Уређај за чување вина: не Други расхладни уређаји: да

Општи параметри производа:

Параметар Вредност Параметар Вредност

Листа са подацима производа
Име или заштитни знак испоручиоца LG

Адреса испоручиоца Krijgsman 1, 1186 DMAmstelveen, Netherlands

Идентификациона ознака модела GBP31SWLZN

Тип расхладног уређаја:

Тихи расхладни уређај: не Тип дизајна: самостојећи
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For wine storage appliances

Number of standard wine bottles -

100 Energy efficiency class E

C

SN-T

Airborne acoustical noise emission class

Climate class

Airborne acoustical noise emissions

(dB(A) re 1 pW)

Annual energy consumption (kWh/a)

----noPantry

Freezing capacity

(kg/24 h)

Recommended 

temperature setting for 

optimised food storage (°C)

These settings shall not 

contradict the storage 

conditions set out in Annex 

IV, Table 3

Compartment Volume

(dm3 or l)
Compartment type

Defrosting type

(auto-defrost = A, manual 

defrost = M)

Cellar

1 860

595

682

Low-noise appliance

Wine storage appliance

Overall dimensions 

(millimetre)

Total volume

(dm3 or l)

no

Design type

Other refrigerating appliance

no - - - -

Wine storage no - - - -

Chill no - - - -

Fresh food yes 234,0 4 - A

2-star no -

- -

0-star or ice- making no - - - -

Product information sheet

General product parameters

Parameter Value Parameter Value

Fast freeze facility

Energy efficiency class

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (month)

- -

- -

8,0 A

- -

- - -

1-star no - -

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

24

Additional information

Winter setting no

Compartment Parameters

For 4-star compartments

Light source parameters

Type of light source

Compartment parameters and values

yes

LED

Weblink to the manufacturer’s website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 

2019/2019 (1) (b) is found

Variable temperature

compartment
no - -

2-star section no - -

4-star yes 107,0

10 43

EEI

free standing

yes

341

G

LG

Krijgsman 1, 1186 DMAmstelveen, Netherlands

GBP31SWLZN

Type of refrigerating appliance

Minimum ambient temperature (°C), 

for which the refrigerating appliance is 

suitable

Maximum ambient temperature (°C), for 

which the refrigerating appliance is suitable

36

253

Supplier's name or trade mark

Supplier’s address

Model identifier

no

-18

3-star no - -


