
Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014

Piegādātāja nosaukums vai
preču zīme (a) (b) : Bosch

Piegādātāja adrese  (a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modeļa identifikators (a) : WAN280L5SN

Vispārīgie ražojuma parametri:

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība

Nominālā ietilpība (d) (kg) 7.0 Izmēri centimetros (a) (b)

Augst-
ums 85

Platums 60

Dziļums 55

EEIW  (d) 59.0 Energoefektivitātes klase (d) B (d)

Mazgāšanas efektivitātes
indekss (d) 1.031 Skalošanas efektivitāte (g/kg)

(d) 5.0

Enerģijas patēriņš kWh uz
ciklu programmā “eco 40-60”.
Faktiskais enerģijas patēriņš ir
atkarīgs no tā, kā iekārta tiks
izmantota.

0.509

Ūdens patēriņš litros uz ciklu
programmā “eco 40-60”. Fak-
tiskais ūdens patēriņš ir atka-
rīgs no tā, kā iekārta tiks
izmantota, un no ūdens cietī-
bas.

45

Maksimālā temperatūra (°C)
apstrādātajos tekstilizstrādāju-
mos (d)

Nomi-
nālā

ietilpība
36

Atlikušā mitruma saturs (d) (%) 53.0Puse 36

Cetur-
tdaļa 22

Centrifūgas ātrums (d) (apgr.)

Nomi-
nālā

ietilpība
1354

Centrifugēšanas efektivitātes
klase (d) B (d)

Puse 1355

Cetur-
tdaļa 1400
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Programmas ilgums (d) (h:min)

Nomi-
nālā

ietilpība
3:28

Tips Atsevišķi stāvošsPuse 2:35

Cetur-
tdaļa 2:12

Gaisvadītā trokšņa emisijas
centrifugēšanas fāzē (d) (dB(A)
re 1 pW)

75 Gaisvadītā trokšņa emisijas
klase (d) (centrifugēšanas fāzē) B

Izslēgtais režīms (W) (attie-
cīgā gadījumā) 0.12 Gaidstāves režīms (W) (attie-

cīgā gadījumā) 0.50

Palaides atlikšanas režīms
(W) (attiecīgā gadījumā) 3.80 Tīklierosas gaidstāves režīms

(W) (attiecīgā gadījumā) 0.00

Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (a) (b) : 24 mēneši

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni Nē

Papildu informācija (a) (b) :

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 (d)  (b) II pielikuma
9. punktā minētā informācija: www.bosch-home.com/energylabel

(a) Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(b)  Izmaiņas šajās pozīcijās neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(c)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs šūnas galīgo saturu, piegādātājs šos datus nedrīkst ieva-
dīt.

(d) Programmai “eco 40-60”.
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