
Gaminio informacijos lapas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014 dėl buitinių skalbyklių ir skalbyklių-
džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Bosch

Tiekėjo adresas: Bosch Service, Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, DE

Modelio žymuo: WGG256AMSN

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras Vertė Parametras Vertė
Aukštis 85
Plotis 60

Vardinis pajėguma-
s(a)   (kg)

10,0 Matmenys, cm

Gylis 64
Energijos vartojimo
efektyvumo indek-
sas(a)   (EEIW)

59,9 Energijos vartojimo efektyvumo
klasė(a)

B

Skalbimo efektyvu-
mo indeksas(a)

1,035 Skalavimo efektyvumas (g/
kg)(a)

5,0

„Eco 40–60“ prog-
ramos suvartoja-
mos energijos kie-
kis kWh per ciklą,
kaip visos įkrovos ir
dalinės įkrovos de-
rinys. Faktinis su-
vartojamos energi-
jos kiekis priklausys
nuo prietaiso nau-
dojimo sąlygų.

0,592 „Eco 40–60“ programos suvar-
tojamo vandens kiekis litrais
per ciklą, kaip visos įkrovos ir
dalinės įkrovos derinys. Fakti-
nis suvartojamo vandens kiekis
priklausys nuo prietaiso nau-
dojimo sąlygų ir vandens kietu-
mo.

47

Vardinis
pajėgu-
mas

45

Pusė 30

Didžiausioji tempe-
ratūra apdorojamų
tekstilės gaminių vi-
duje(a)   (°C)

Ketvirtis 25

Svertinis liekamasis drėgnis(a) 
  (%)

44,0

Vardinis
pajėgu-
mas

1 600

Pusė 1 600

Centrifugos sūkių
skaičius(a)   (sūkiais
per minutę)

Ketvirtis 1 600

Gręžimo efektyvumo klasė(a) A

Vardinis
pajėgu-
mas

3:59

Pusė 3:00

Programos truk-
mė(a)   (h: min)

Ketvirtis 3:00

Tipas Atskiras aparatas
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Ore skleidžiamo
akustinio triukšmo
lygis gręžimo eta-
pu(a)   (dB(A) re
1 pW)

74 Ore skleidžiamo akustinio
triukšmo klasė(a)   (gręžimo eta-
pas)

B

Išjungties veiksena
(W) (jei taikoma)

0,10 Budėjimo veiksena (W) (jei tai-
koma)

0,50

Uždelstoji veiksena
(W) (jei taikoma)

1,20 Tinklinė budėjimo veiksena (W)
(jei taikoma)

Netaikoma

Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn.

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbi-
mo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

NE

Papildoma informacija:

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 II prie-
do 9 punkte nurodyta informacija: https://www.bosch-home.com/energylabel

(a) „Eco 40-60“ programos.
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