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Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION
(EU) No 1061/2010"

Ochranná známka: Bosch

Identifikátor modelu: WAN28160CS

Normovaná kapacita bavlny: 7 kg

Energetická třída: A+++

Spotřeba energie 157 kWh/annum, na základě 220 standardních pracích cyklů bavlněných programů
při 60°C a 40°C a plném a částečném zatížení a dle spotřeby v úspornějších režimech. Skutečná
spotřeba energie se bude odvíjet od způsobu používání zařízení. na základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s
nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
(Nechat poznámku: Already used in the top of the page v aj)

Spotřeba energie standardního bavlněného programu při 60°C a plném zatížení: 0,85 kWh a plné
náplni

Spotřeba energie standardního bavlněného programu při 60°C a částečném zatížení: 0,69 kWh a
poloviční náplni

Spotřeba energie standardního bavlněného programu při 40°C a částečném zatížení: 0,51 kWh a
poloviční náplni

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0,12 W / 0,50 W

Spotřeba energie 9020 l/annum, na základě 220 standardních pracích cyklů bavlněných programů
při 60°C a 40°C a plném a částečném zatížení a dle spotřeby v úspornějších režimech. Skutečná
spotřeba energie se bude odvíjet od způsobu používání zařízení. na základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s
nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
(Nechat poznámku: Already used in the top of the page v aj)

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)

Maximální rychlost otáčení: 1390 rpm počet otáček: 1390 rpm

en: Residual moisture: 53 %

Standardními programy ‘bavna 40°C ECO’ a ’ bavna 60°C ECO’ jsou standardní prací programy, ke
kterým se vztahují informace na etiketě a informačním listu. Tyto programy jsou vhodné k praní běžně
znečištěného prádla. Jedná se o nejúčinnější programy co se týká kombinované spotřeby energie a
vody Standardní programy ‘bavna 40°C ECO’ a ’ bavna 60°C ECO’, na které se vztahují informace
uvedené na štítku a v informačním listu jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla
a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody

Délka standardního bavlněného programu při 60°C a plném zatížení: 200 min plné náplni

Délka standardního bavlněného programu při 60°C a částečném zatížení: 200 min poloviční náplni

Délka standardního bavlněného programu při 40°C a plném zatížení: 200 min plné náplni

Doba trvání zapnutého stavu: 15 minDoba trvání v zapnutém stavu: 15 min

Vzdušné emise hluku: 54 dB (A)
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Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION
(EU) No 392/2012"

Ochranná známka: Bosch

Identifikátor modelu: WTH85201BY

Normovaná kapacita bavlny: 7,0 kg

Druh sušičky: kondenzace

Energetická třída: A++

Spotřeba energie 212,0 kWh/annum, na základě 160 cyklů ve standardním programu bavlna s plnou
a poloviční náplní, a spotřeba v programu s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba je závislá
na způsobu použití spotřebiče.

automatickou sušička prádla

Spotřeba energie ve standardním porgramu bavlna s plnou náplní: 1,70 kWh

Spotřeba energie ve standardním porgramu bavlna s poloviční náplní: 1,00 kWh

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0,10 W / 0,50 W

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: -

Program Bavna suché do skříně použitý s plnou a poloviční náplní je standardním sušícím
programem, ke kterému se vztahují informace na štítku, tento program je vhodný pro sušení normálně
mokrého bavlněného prádla a je nejvíce úsporným programem

Vážená doba trvání standardního programu bavlna s plnou a poloviční nápln: 140 min

Doba trvání standardního programu bavlna s plnou náplní: 181 min

Doba trvání standardního programu bavlna s poloviční náplní: 110 min

Třída účinnosti sušení B na stupnici od G (nejméně úsporný) do A (nejvíce úsporný)

Vážená účinnost sušení ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní: 87 %

Průměrná účinnost sušení ve standardním programu bavlna s plnou náplní: 86 %

Průměrná účinnost sušení ve standardním programu bavlna s poloviční náplní 88 %

Hlučnost při akustickém výkonu: 66 db(A) re 1pW

volně stojící
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Zvláštní příslušenství

WTZ11400
Spojovací sada s výsuvem
Příslušenství k sušičce na prádlo
WTZ11400

Technické údaje
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  60 x 690 x 668
Rozměry palety :  100 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :  20
Hmotnost netto (kg) :  4,5
Hmotnost brutto (kg) :  5,8
EAN :  4242002668123
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