
Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014

Tiekėjo pavadinimas arba
prekės ženklas (a) (b) : Bosch

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

Modelio žymuo (a) : WAU28PB0SN

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras Vertė Parametras Vertė

Vardinis pajėgumas (d), kg; 9.0 Matmenys centimetrais (a) (b)

Aukštis 85

Plotis 60

Gylis 59

EEIW  (d) 48.8 Energijos vartojimo efekty-
vumo klasė (d) A (d)

Skalbimo efektyvumo indek-
sas (d) 1.031 Skalavimo efektyvumas (g/kg)

(d) 5.0

Suvartojamos energijos kiekis
kWh per ciklą, skalbiant pagal
„eco 40–60“ programą. Fakti-
nis suvartojamos energijos
kiekis priklausys nuo prietaiso
naudojimo sąlygų.

0.464

Suvartojamo vandens kiekis
litrais per ciklą, skalbiant pagal
„eco 40–60“ programą. Fakti-
nis suvartojamo vandens kie-
kis priklausys nuo prietaiso
naudojimo sąlygų ir vandens
kietumo.

48

Didžiausioji temperatūra apdo-
rojamų tekstilės gaminių viduje
(d) (°C)

Vardinis
pajėgu-

mas
38

Liekamasis drėgnis (d) (%) 50.5
Pusė 27

Ketvirtis 23

Centrifugos sūkių skaičius (d)

(rpm)

Vardinis
pajėgu-

mas
1351

Gręžimo efektyvumo klasė (d) B (d)

Pusė 1351

Ketvirtis 1351

Programos trukmė (d) (h:min)

Vardinis
pajėgu-

mas
3:48

Tipas Laisvai statoma
Pusė 2:54

Ketvirtis 2:22
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Ore skleidžiamo akustinio
triukšmo lygis gręžimo etapu (d)

(dB(A) re 1 pW)
71

Ore skleidžiamo akustinio
triukšmo klasė (d) (gręžimo eta-
pas)

A

Išjungties veiksena (W) (jei tai-
koma) 0.15 Budėjimo veiksena (W) (jei tai-

koma) 0.50

Uždelstoji veiksena (W) (jei
taikoma) 1.10 Tinklinė budėjimo veiksena

(W) (jei taikoma) 1.50

Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė  (a) (b) : 24 mėn

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sida-
bro jonai Ne

Papildoma informacija (a) (b) :

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 (d)  (b) II priedo 9
punkte nurodyta informacija: www.bosch-home.com/energylabel

(a) taikant Reglamento (ES) 2017/1369 2 straipsnio 6 dalį šis elementas neaktualus.

(b)  Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai nelaikomi aktualiais.

(c)  Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų
nenurodo.

(d)  „eco 40–60“ programos.
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