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INFORMAČNÝ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Obchodná značka BSH

Značka SIEMENS

Model WM 14E425
Kapacita v kg 7
Trieda energetickej účinnosti A+++
Ekoznačka EU ▬
Meraná ročná spotreba energie v kWh 1) 165
Spotreba energie štandardného programu:                              bavlna 60°C plná náplň 0,75
                                                                                            bavlna 60°C polovičná náplň 0,73
                                                                                   bavlna 40°C polovičná náplň 0,63
Meraná spotreba energie vo vypnutom stave 0,2
Meraná spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave 1,9
Meraná ročná spotreba vody v l 2) 10686
Trieda účinnosti odstreďovania A (najlepšia) ... G (horšia) B
Max. počet otáčok odstreďovania za min. bavlna 60°C 1400
Zostatková vlhkosť v % 58
Štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie na štítku a
informačnom liste 4)

bavlna 60°C
bavlna 40°C

Trvanie štandardného programu:                                       bavlna 60°C plná náplň 215
                                                                                   bavlna 60°C polovičná náplň 210
                                                                                   bavlna 40°C polovičná náplň 185
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave ▬
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW 3):                                                                          pranie 57
                                                                                                           odstreďovanie 77
Spotrebič určený na zabudovanie nie

1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 
60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou  a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. 
Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C 
a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná 
spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

3) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé 
číslo počas fáz prania  a odstreďovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s plnou náplňou.

4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejšie 
programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. 

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.




