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Nazwa producenta lub znak towarowy (a), (c):

Adres dostawcy (a), (c):

Ogólne parametry produktu:

Parametr ParametrWartość Wartość

Wysokość

Szerokość

Głębokość

Pojemność znamionowa (b) 
(kg) Wymiary w cm (a), (c)

Wskaźnik sprawności 
energetycznej (b) (EEIw)

Klasa efektywności 
energetycznej (b)

Zużycie energii w kWh na 
cykl, na podstawie programu 
Eco 40-60. Rzeczywiste 
zużycie energii będzie zależeć 
od sposobu w jaki urządzenie 
będzie użytkowane.

Zużycie wody w litrach na 
cykl, na podstawie programu 
Eco 40-60. Rzeczywiste 
zużycie wody będzie zależeć 
od sposobu użytkowania 
urządzenia oraz twardości 
wody.

Maksymalna temperatura 
wewnątrz pranej tkaniny
(b) (°C)

Ważona zawartość pozostałej 
wilgoci (b) (%)

Czas trwania programu 
(godz:min) (b) Typ Wolnostojąca

Pojemność 
znamionowa

Połowa

Ćwierć

Emisja hałasu w powietrzu
w fazie wirowania
(a) (dB (A) re 1 pW)

Klasa emisji hałasu
w powietrzu
(b) (faza wirowania)

Tryb wyłączony (W) (jeśli dotyczy) Tryb gotowości (W) (jeśli dotyczy)

Opóźniony start (W) (jeśli dotyczy) Gotowość do pracy w sieci (W) 
(jeśli dotyczy)

Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez dostawcę (a), (c):

Produkt został zaprojektowany tak, aby w trakcie 
cyklu prania uwalniać jony srebra

NIE

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje z pkt. 9 Załącznika II do 
rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023 (1) można znaleźć:

(a) pozycji tej nie uznaje się za odpowiednią do celów art. 2 (6) rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(b) dla programu Eco 40-60.
(c) zmiany w tych pozycjach uznaje się za istotne do celów art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(d) jeżeli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych 
danych

Współczynnik efektywności 
prania (b) 

Skuteczność płukania
(g/kg) (b)

Pojemność 
znamionowa

Połowa

Ćwierć

Pojemność 
znamionowa

Połowa

Ćwierć

Prędkość wirowania
(b) (obroty/min)

Klasa efektywności wirowania  
(b) 

Nie dotyczy

Identyfikator modelu (a): TW-BL100A4PL(SS)/(WK)
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