
EN - PRODUCT INFORMATION SHEET
Supplier’s name or trade mark:
Supplier’s address:
Model identifier:

UNITED
87A, 17TH NOVEMBER STR.  P.C. 55535  PYLEA | GREECE 

UND1099W
Type of refrigerating appliance:
Low-noise appliance: No Design type: Freestanding
Wine storage appliance: No Other refrigerating appliance: Yes

General product parameters:
Parameter Value Parameter Value

Overall dimensions (millimetre)
Height 838

Total volume (dm³ or l) 82Width 480
Depth 560

EEI 100 Energy efficiency class E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1
pW) 41 Airborne acoustical noise emission class C

Annual energy consumption (kWh/a) 106 Climate class: temperate/
tropical

Minimum ambient temperature (°C), for which the
refrigerating appliance is suitable 16 Maximum ambient temperature (°C), for

which the refrigerating appliance is suitable 43

Winter setting No
Compartment Parameters:

Compartment type

Compartment parameters and values

Compartm
ent Volume
(dm³ or l)

Recommended temperature
setting for optimised food

storage (°C)
These settings shall not
contradict the storage

conditions set out in Annex
IV, Table 3

Freezing
capacity
(kg/24 h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual
defrost=M)

Pantry No - - - -

Wine storage No - - - -

Cellar No - 1- - -

Fresh food Yes 73.8 4 - M

Chill No - - - -

0-star or ice- making No - - - -

1-star No - - - -

2-star Yes 8.2 -12 - M
3-star No - - -

4-star Yes -

- 
- - -

2-star section No - - - -

Variable temperature compartment No - - - -

FOR 4-STAR COMPARTMENTS
Fast freeze facility No

For wine storage appliances
Number of standard wine bottles  -

Light source parameters(a,b):
Type of light source LED
Energy efficiency class F
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24
Additional information: EN 60704-2-14/EN 60704-3
Weblink to the manufacturer’s website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found:  :
www.amiridis-savvidis.gr
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).
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52371171

EL/GR - ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Επωνυμία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: UNITED
Διεύθυνση προμηθευτή:
Αναγνωριστικό μοντέλου:

17ης Νοεμβρίου 87Α, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
 UND1099W

Τύπος ψυκτικής συσκευής:
Συσκευή χαμηλού θορύβου: Όχι Τύπος σχεδιασμού: Αυτόνομος
Συσκευή διατήρησης κρασιών: Όχι Άλλη ψυκτική συσκευή: Ναι

Γενικές παράμετροι προϊόντος:
Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή

Συνολικές διαστάσεις (χιλιοστά)
Ύψος 838

Συνολικός όγκος (dm³ ή l) 82Πλάτος 480
Βάθος 560

EEI 100 Κλάση ενεργειακής απόδοσης E
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου
(dB(A) αναφ. 1 pW) 41 Κλάση εκπομπών αερόφερτου ακουστικού

θορύβου C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) 106 Κατηγορία κλίματος: Εύκρατο/Τροπικό
/

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), για
την οποία είναι κατάλληλη η ψυκτική συσκευή 16

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C),
για την οποία είναι κατάλληλη η ψυκτική
συσκευή

43

Χειμερινή ρύθμιση: Όχι
Παράμετροι θαλάμου:

Τύπος θαλάμου

Παράμετροι και τιμές θαλάμου

Όγκος
θαλάμου
(dm³ ή l)

Συνιστώμενη ρύθμιση
θερμοκρασίας για

βελτιστοποιημένη φύλαξη
τροφίμων (°C)

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν
πρέπει να αντιβαίνουν στις

συνθήκες φύλαξης που
αναφέρονται στο

Παράρτημα IV, Πίνακα 3

Ικανότητα
κατάψυξης
(kg/24 h)

Τύπος απόψυξης
(αυτόματη

απόψυξη=A, μη
αυτόματη

απόψυξη=Μ)

Προθήκη Όχι - - - -

Συντήρησης κρασιών Όχι - - - -

Δροσερός θάλαμος Όχι - - - -

Νωπών τροφίμων Ναι 73.8 4 - Μ

Ψύκτης Όχι - - - -

0 αστέρων ή παραγωγή πάγου Όχι - - - -

1 αστέρα Όχι - - - -

2 αστέρων Ναι 8.2 -12 - M

3 αστέρων Όχι - - -

4 αστέρων Όχι
- 
- - -

Τμήμα 2 αστέρων Όχι - - - -

Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας Όχι - - - -

ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ
Λειτουργία Ταχείας κατάψυξης Όχι

Για συσκευές διατήρησης φιαλών κρασιού
Αριθμός τυπικών φιαλών κρασιού  -

Παράμετροι φωτεινής πηγήςa,b:
Τύπος φωτεινής πηγής LED
Κλάση ενεργειακής απόδοσης F
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24
Πρόσθετες πληροφορίες: EN 60704-2-14/EN 60704-3
Σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του κατασκευαστή όπου υπάρχουν οι πληροφορίες για το σημείο 4(α) του Παραρτήματος του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/2019β:  : www.amiridis-savvidis.gr
(α) όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής (2).
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