
Enerji sınıflandırmaları
değişti,

Arçelik’in verimliliğe 
olan tutkusu değişmedi.

Türkiye, yeni enerji etiketi düzenlemeleri ile doğa dostu teknolojileri 
teşvik etmeyi amaçlıyor. Siz çevre dostu ürünleri tercih edin,

biz daha verimli teknolojiler geliştirerek bu amacı destekleyelim. 
Dünyayı birlikte iyileştirelim.



Yeni enerji 
etiketlerinde değerlerin 
harf gösterimi en 
verimli değer A olmak 
üzere A-G harfleri 
arasında olacaktır.
* Bu broşürde bulunan 
tüm ürünler ve etiketler 
örnek olarak ürün grubunu 
temsilen yerleştirilmiştir.

Yeni etiketler üzerinde 
bulunan QR kodlar daha 
verimli bir bilgi akışı için etkin 
olarak kullanılacaktır. Ürün 
etiketinde bulunan QR kod 
üzerinden ürün hakkında daha 
detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Arrow-down



Verimlilik 
artarken 
etiketler 
güncelleniyor.
Tüm dünyada enerji 
verimliliği üzerinde büyük 
gelişmeler yaşanıyor.

Bu süreçte geliştirdiğimiz 
yeni teknolojilerle tüm 
ürünlerimizin enerji tasarrufu 
ve verimliliği artıyor.

UYARI: Yeni eko tasarım ve enerji etiketleme uyarlamaları 
26 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.
Yapılan güncellemeye göre enerji etiketlerinde A+++/D 
sınıflandırmasından A-G harf sınıflandırmasına 
geçiliyor. Yaşanan değişim, her ürünün kendi özelindeki 
değerlendirmelere göre yapılacağından standart bir 
değişim kuralı aktarılamamaktadır.



270561 EI
Kombi Tipi No Frost Buzdolabı

Buzdolaplarında yeni enerji 
etiketlerinin belirleyici 
unsurları; soğutucu ve 
dondurucu bölmeleri 
toplam hacmi, ses seviyesi, 
ses sınıfı ve yıllık enerji 
tüketimi olacaktır.

BUZDOLABI ÜRÜN GRUBU

Güncel ürün kataloğumuzda 
G sınıfında tanımlı bir 
ürünümüz bulunmamaktadır.



01 04

03 06

02 05

QR kod (ürün hakkında 
daha fazla bilgi)

Soğutucu bölmeleri 
toplam hacmi

Yıllık enerji tüketimi (kWh) dB(A) olarak ifade edilen 
ses seviyesi ve ses sınıfı

Enerji verimlilik sınıfı

Dondurucu bölmeleri 
toplam hacmi

Eski
Etiket

Yeni
Etiket

01

02

05

06

03

04

Örnek etiket ve sembol açıklamaları!

Enerji tüketimi ve hacim 
değerlerindeki farklılık ölçüm metodu 
farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
Ürünlerin performansında herhangi 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

270561 EI model buzdolabı için A++ eski enerji sınıfı, yeni enerji 
etiketinde E sınıfına denk gelmektedir. Örnekleme temsilidir.



2171 JEI
Çekmeceli Derin Dondurucu

DONDURUCU ÜRÜN GRUBU

Dondurucularda yeni enerji 
etiketlerinin belirleyici 
unsurları; dondurucu 
bölmeleri toplam hacmi, ses 
seviyesi, ses sınıfı ve yıllık 
enerji tüketimi olacaktır.

Güncel ürün kataloğumuzda 
G sınıfında tanımlı bir 
ürünümüz bulunmamaktadır.



01 04

03

02 05

QR kod (ürün hakkında 
daha fazla bilgi)

Enerji tüketimi ve hacim 
değerlerindeki farklılık ölçüm metodu 
farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
Ürünlerin performansında herhangi 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Dondurucu bölmeleri 
toplam hacmi

Yıllık enerji tüketimi (kWh)

Enerji verimlilik sınıfı dB(A) olarak ifade edilen ses 
seviyesi ve ses sınıfı

Eski
Etiket

Yeni
Etiket

01

02

04

05

03

Örnek etiket ve sembol açıklamaları!

2171 JEI model dondurucu için A++ eski enerji sınıfı, yeni enerji 
etiketinde E sınıfına denk gelmektedir. Örnekleme temsilidir.



6055 UH I
Bulaşık Makinesi

BULAŞIK MAKİNELERİ ÜRÜN GRUBU

Bulaşık makinelerinde yeni 
enerji etiketlerinin belirleyici 
unsurları; eco/eko program 
için her 100 çevrimdeki enerji 
tüketimi, anma kapasitesi, 
ses seviyesi, ses sınıfı ve 
program süresi olacaktır.

Güncel ürün kataloğumuzda 
G sınıfında tanımlı bir 
ürünümüz bulunmamaktadır.



01 04

07

03 06

02 05

Eko veya eco programı için standart 
sofra setindeki anma kapasitesi

Eko veya eco programın 
saat:dakika olarak süresi

100 çevrim için enerji 
tüketimi (kWh)

dB(A) olarak ifade edilen 
ses seviyesi ve ses sınıfı

Eko veya eco program 
su tüketimi (I)

Eski
Etiket

Yeni
Etiket

01

02

05

06

03

04

07

Örnek etiket ve sembol açıklamaları!

QR kod (ürün hakkında 
daha fazla bilgi)

Enerji verimlilik sınıfı

Etiketlerdeki değişim enerji 
sınıfı hesaplama yöntemindeki 
güncellemelerden kaynaklanmaktadır.
Ürünlerin performansında herhangi 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

6055 UH I model bulaşık makinesi  için A++ eski enerji sınıfı, yeni 
enerji etiketinde E sınıfına denk gelmektedir. Örnekleme temsilidir.



9124 YCM
Çamaşır Makinesi

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ÜRÜN GRUBU

Çamaşır makinelerinde enerji 
etiketlerinin belirleyici unsurları; 
her 100 çevrimdeki tüketim 
değeri, çevrim başına ortalama 
su tüketimi, ses seviyesi, sıkma 
verimi ve maksimum kapasite 
ses sınıfı olacaktır.

Güncel ürün kataloğumuzda 
F ve G sınıfında tanımlı bir 
ürünümüz bulunmamaktadır.



Örnek etiket ve sembol açıklamaları!

01 05

04

03 07

08

02 06

Tam kapasite için 
program süresi

Kapasite

100 çevrim* için enerji 
tüketimi (kWh)

Sıkma Verimi Sınıfı

Maksimum sıkma adımındaki 
ses sınıfı ve değeri

Çevrim* başına ortalama 
su tüketimi

Eski
Etiket

Yeni
Etiket

01

02

06

05

03

04

07
08

QR kod (ürün hakkında 
daha fazla bilgi)

Enerji verimlilik sınıfı

* Bir çevrim, makinenizdeki Eko 40-60 programını bir kez 
çalıştırmanız anlamına gelmektedir. Enerji tüketimi, şebeke su 
sıcaklığı, çamaşır tipi ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Etiketlerdeki değişim enerji 
sınıfı hesaplama yöntemindeki 
güncellemelerden kaynaklanmaktadır. 
Ürünlerin performansında herhangi 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

9124 YCM model çamaşır makinesi  için A+++ eski enerji sınıfı, yeni 
enerji etiketinde A sınıfına denk gelmektedir. Örnekleme temsilidir.



8051 YK
Kurutmalı Çamaşır Makinesi

KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ÜRÜN GRUBU

Kurutmalı çamaşır 
makinelerinde yeni enerji 
etiketlerinin belirleyici 
unsurları; her 100 çevrimdeki 
tüketim değeri, çevrim başına 
ortalama su tüketimi, ses 
seviyesi, kurutma kapasitesi 
ve ses sınıfı ve değeri olacaktır.

Güncel ürün kataloğumuzda 
F ve G sınıfında tanımlı bir 
ürünümüz bulunmamaktadır.



Örnek etiket ve sembol açıklamaları!
01 06

07

05

04

03

09

10

02

08

Yıkama kapasitesi

Çevrim* başına ortalama 
su tüketimi

Kurutma kapasitesi

* Bir çevrim, makinenizdeki Eko 40-60 programını bir kez 
çalıştırmanız anlamına gelmektedir. Enerji tüketimi, şebeke su 
sıcaklığı, çamaşır tipi ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.

100 çevrim* yıkama ve kurutma 
için enerji verimlilik sınıfı (kWh)

100 çevrim* için enerji 
tüketimi (kWh)

Sıkma Verimi Sınıfı

Maksimum sıkma adımındaki 
ses sınıfı ve değeri

Tam kapasite için 
program süresi

Eski
Etiket

Yeni
Etiket

01

02

08

06

04

03

05

07

09
10

QR kod (ürün hakkında 
daha fazla bilgi)

100 çevrim* yıkama için enerji  
verimlilik sınıfı (kWh)

Etiketlerdeki değişim enerji 
sınıfı hesaplama yöntemindeki 
güncellemelerden kaynaklanmaktadır. 
Ürünlerin performansında herhangi 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

8051 YK model kurutmalı çamaşır makinesi için A eski enerji sınıfı, yeni 
enerji etiketinde C veya D sınıfına denk gelmektedir. Örnekleme temsilidir.



A49 A 955 A
4K UHD Pro

TV ÜRÜN GRUBU

Televizyonlarda yeni enerji 
etiketlerinin belirleyici unsurları; 
her 1000 saatteki enerji tüketimi, 
HDR enerji verimlilik sınıfı* ve 
çözünürlük değerleri olacaktır.

*Sadece HDR özelliği olan ürünlerde geçerlidir.



Örnek etiket ve sembol açıklamaları!

01 04

03 06

02 05

HDR enerji verimliliği sınıfı

SDR içeriği oynatılırken her 
1000 saatteki enerji tüketimi

Görünür diagonal ekran boyutlarının 
cm ve inc cinsinden; yatay ve dikey 
piksel çözünürlüklerinin değeri

HDR içeriği oynatılırken her 
1000 saatteki enerji tüketimi

Eski
Etiket

Yeni
Etiket

01

02

05

06

03

04

QR kod (ürün hakkında 
daha fazla bilgi)

Enerji verimlilik sınıfı

Enerji tüketimi ve hacim 
değerlerindeki farklılık ölçüm metodu 
farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
Ürünlerin performansında herhangi 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

A49 A 955 A model  televizyon için A eski enerji sınıfı, yeni enerji 
etiketinde G sınıfına denk gelmektedir. Örnekleme temsilidir.




