
INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče s. r. o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH

Značka BOSCH
Model WTH83000BY
Kapacita v kg 7

Třída energetické účinnosti - na stupnici A+++ (nejvyšší účinnost, tj. nízká 
spotřeba energie) do D (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)

A+

Ekoznačka EU -

Roční spotřeba energie v kWh1) 233

Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu v kWh2): s celou náplní 1,91

s poloviční náplní 1,09

Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu v W 0,1 

Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu v W 1 

Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v min. 0

Třída účinnosti sušení - na stupnici od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná) B

Účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %: s celou náplní 81

s poloviční náplní 81

Vážená účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %: 81

Trvání standardního programu pro bavlnu v min2): s celou náplní 196

s poloviční náplní 119

Vážená délka trvání standardního programu pro bavlnu v min. 152

Hlučnost v dB (A) re 1 pW: 66

Druh spotřebiče kondenzační

Spotřebič určen k vestavbě ne

1) Roční spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních cyklů ve standardním
programu bavlna s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.

2) Program Bavlna suchá používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který
se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení
běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz



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

Obchodná značka BSH

Značka BOSCH
Model WTH83000BY
Kapacita v kg 7

Trieda energetickej účinnosti - na stupnici A+++ (najvyššia účinnosť, tzn. nízka 
spotreba energie) do D (najnižšia účinnosť, tzn. vysoká spotreba elektrickej energie)

A+

Ekoznačka EU -

Ročná spotreba energie v kWh1) 233

Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu v kWh2): celá náplň 1,91

polovičná náplň 1,09

Vážená spotreba energie vo vypnutom stave v W 0,1 
Vážená spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave v W 1 

Dĺžka režimu ponechania v zapnutom stave v min. 0

Trieda účinnosti sušenia - na stupnici od A (najúspornejší) do G (najmenej úsporná) B

Účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %: celá náplň 81

polovičná náplň 81

Vážená účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %: 81

Trvanie štandardného programu pre bavlnu v min2): celá náplň 196

polovičná náplň 119

Vážená dĺžka trvania štandardného programu pre bavlnu v min. 152

Hlučnosť v dB (A) re 1 pW: 66

Druh spotrebiča kondenzačný

Spotrebič určený na zabudovanie nie

1) Ročná spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov v štandardnom
programe bavlna s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie.
Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný.

2) Program Bavlna suchá používaný pri celej a polovičnej náplni je štandardný sušiaci program, na
ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný
pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a je najefektívnejší z hľadiska spotreby energie pre
bavlnu.

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




