
ŠTÍTOK VÝROBKU
Značka ORAVA
Model RGO-320
Kategória výrobku 7 (Mrazničky-Chladnička)
Energetická trieda A+
Ročná spotreba energie * 257 kWh 
Celkový hrubý objem 270 l
Celkový čistý objem 268 l
Hrubý objem chladničky 186 l
Čistý objem chladničky 184 l
Hrubý objem mrazničky   84 l
Čistý objem mrazničky   84 l
Hodnotenie podľa hviezdičiek
Chladiaci systém Statický
Doba nárastu teploty  (-18°C/-9°C) 17 h.
Mraziaca kapacita  4 kg
Klimatická trieda ** ST/N  (16°C - 38°C)
Emisia hluku 40 dB(A) re 1 pW 

Toto zariadenie je určené pre použitie pri okolitej teplote v rozmedzí 16°C - 38°C rozsahu.

*

**

Spotreba energie 257 kWh za rok, vypočítané na základe výsledkov získaných za 24 
hodín normalizovaných skúšobných podmienok. Skutočná spotreba energie závisí od 
podmienok, v ktorých je zariadenie používané, rovnako od toho, kde je umiestnené.
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INFORMACE O VÝROBKU

Značka ORAVA
Model RGO-320
Kategória výrobku 7 (Mrazničky-Chladnička)
Energetická trieda A+
Ročná spotreba energie * 257 kWh 
Celkový hrubý objem 270 l
Celkový čistý objem 268 l
Hrubý objem chladničky 186 l
Čistý objem chladničky 184 l
Hrubý objem mrazničky   84 l
Čistý objem mrazničky   84 l
Hodnotenie podľa hviezdičiek
Chladiaci systém Statický
Doba nárastu teploty  (-18°C/-9°C) 17 h.
Mraziaca kapacita  4 kg
Klimatická trieda ** ST/N  (16°C - 38°C)
Emisia hluku 40 dB(A) re 1 pW 

Toto zařízení je určeno pro použití při okolní teplotě v rozmezí 16°C-38°C rozsahu.

*

**

 Spotřeba energie 257 kWh za rok, vypočítané na základě výsledků získaných za 24 
hodin normalizovaných zkušebních podmínek. Skuteční spotřeba energie závisí na pod-
mínkách, v nichž je zařízení používáno, stejně od toho, kde je umístěno.
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TECHNICAL DATA
Brand ORAVA
Model RGO-320
Product category 7 (Fridge - Freezer)
Energy class A+
Annual energy consumption * 257 kWh / year
Total gross volume 270 l
Total net volume 268 l
Refrigerator gross volume 186 l
Refrigerator net volume 184 l
Freezer gross volume   84 l
Freezer net volume   84 l
Star rating
Refrigeration system Static
Temperature rise time (-18ºC) - (-9ºC) 17 h.
Freezing capacity  4 kg
Climate class ** ST/N  (16°C - 38°C)
Noise emission 40 dB(A) re 1 pW 

This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C - 38°C 
range. 

*

**

Energy consumption of 257 kWh per year, calculated on the basis of results obtained in 
24 hours under normalised test conditions. Real energy consumption depends on the 
conditions in which the equipment is used as well as where it is placed.




