
Soma dos volumes dos 
compartimentos de 
congelados.

Soma dos volumes dos 
compartimentos de frio. Emissões de ruído

Novos ícones de desempenho

Consumo de energia

ABCD

XYdB

XYZ kWh/annum

XYZ L

XYZ L

Escala actual da etiqueta Nova escala da etiqueta, A-G 

G

Nova metodologia de testes : Requisitos de desempenho mais rígidos.

 
 

 

Código QR – vinculado à base 
de dados pública da EU para 
a rotulagem energética.

A
B
C
D
E
F
G

Exemplo do 
reajuste

   

FRIO

Mais informações disponíveis na página da Internet : theenergylabel.eu

A NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA EM DETALHE
APLICÁVEL A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2021 EM LOJAS FÍSICAS E NA INTERNET

As classes de energia estão a tornar-se 
obsoletas, dado que devido aos grandes 
avanços no âmbito da eficiência energética, 
a maioria dos produtos situa-se 
actualmente acima da classe A.

Com a nova rotulagem energética, a classificação 
das máquinas será reajustada. A classe A +++ 
poderia tornar-se em D ou em E se nenhuma 
alteração for feita no consumo. As novas 
classificações continuam a ter eficiência energética, 
mas determinadas pela nova classificação.



 

Porque é que é melhor para si ?

Porque é que é melhor para si ?
 

 

Porque é que é melhor para si ?

Porque é que é melhor para o planeta ?

 

Porque é que é melhor para o planeta ?
 

 

*Comparado com frigorífico de controlo mecânico.

Porque é que é melhor para o planeta ?

*Comparado com os sistemas NoFrost convencionais

Tecnologia Cooling 360º

Modelos de encastre com a Tecnologia ColdSense®

Tecnologia TwinTech® - NoFrost no congelador

O NOSSO COMPROMISSO : PROTEGER A QUALIDADE 
DOS ALIMENTOS E CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO 
DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR ATRAVÉS DE UMA 

TEMPERATURA ESTÁVEL, HUMIDADE ADEQUADA E 
COMPARTIMENTOS SELADOS

A circulação de ar frio, que chega a 
todos os cantos, e o painel traseiro 
em aço inoxidável, favorecem a 
estabilidade da temperatura. 
Protegendo a textura e o sabor dos 
seus alimentos.

Os frigoríficos convencionais não 
conservam os alimentos da melhor 
maneira. Com a tecnologia TwinTech® 
AEG, NoFrost no congelador, os seus 
alimentos mantêm-se hidratados e 
suculentos por mais tempo.

O sabor é protegido por um 
controlo de temperatura que usa 
sensores de frio avançados.

A temperatura estável e o 
arrefecimento cerca de 40% mais 
rápido prolongam a vida útil dos 
alimentos.

Evita até 60% a desidratação dos 
alimentos e protege as suas 
propriedades e nutrientes.

Evita o desperdício de alimentos 
protegendo a sua textura e sabor, 
em qualquer zona do frigorífico.

* Con�rmar modelos


