
Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2017

Názov dodávateľa alebo
jeho ochranná známka: Bosch

Adresa dodávateľa  (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identifikačný kód mode-
lu: SMV6ZCX00E

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Menovitá kapacita (a) (sp) 14 Rozmery v cm

Výška 82

Šírka 60

Hĺbka 55

EEI (a) 43.9 Trieda energetickej účin-
nosti (a) C (c)

Koeficient účinnosti umý-
vania (a) 1.121 Koeficient účinnosti suše-

nia (a) 1.061

Spotreba energie v kWh
[na cyklus], na základe
programu eco s prívodom
studenej vody. Skutočná
spotreba energie závisí od
toho, ako sa spotrebič
používa.

0.747

Spotreba vody v litroch [na
cyklus], na základe prog-
ramu eco. Skutočná spot-
reba vody závisí od toho,
ako sa spotrebič používa,
a od tvrdosti vody.

9.5

Trvanie programu (a)

(h:min) 3:55 Typ Zzabudovateľný

Úroveň vydávaného hluku
prenášaného vzduchom (a)

[dB(A) re 1 pW]
44

Trieda úrovne vydávaného
hluku prenášaného vzdu-
chom (a)

B (c)

Režim vypnutia (W) - Režim pohotovosti (W) 0.50

Odložený štart (W) (ak je k
dispozícii) 4.00

Režim pohotovosti pri
zapojení v sieti (W) (ak je k
dispozícii)

2.00

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ  (b) : 2 roky

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie
(EÚ) 2019/2022 (d)  (b):
 www.bosch-home.com/energylabel
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(a)  pre program eco.

(b)  zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ)
2017/1369.

(c)  ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať
tieto údaje.

(d)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn
umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa
mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010
(pozri stranu 267 tohto úradného vestníka).
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