
Ražojuma informācijas lapa
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014 attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves
veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Beko

Piegādātāja adrese: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO

Modeļa identifikators: WUE 6512 BA 7000040069

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība
Augst-
ums

84

Platums 60

Nominālā ietilpī-
ba(a)   (kg)

6,0 Izmēri cm

Dziļums 44
Energoefektivitātes
indekss(a)   (EEIW)

90,5 Energoefektivitātes klase(a) E

Mazgāšanas efekti-
vitātes indekss(a)

1,040 Skalošanas efektivitāte (g/kg)(a) 4,9

Elektroenerģijas
patēriņš (kWh) uz
ciklu programmā
“eco 40-60” pie pil-
nas un daļējas no-
slodzes kombināci-
jas. Faktiskais ener-
ģijas patēriņš ir at-
karīgs no tā, kā ie-
kārta tiks izmanto-
ta.

0,733 Ūdens patēriņš litros uz ciklu
programmā “eco 40-60” pie pil-
nas un daļējas noslodzes kom-
binācijas Faktiskais ūdens patē-
riņš ir atkarīgs no tā, kā iekār-
ta tiks izmantota, un no ūdens
cietības.

36

Nomi-
nālā ie-
tilpība

40

Puse 30

Maksimālā tempe-
ratūra apstrādāta-
jos tekstilizstrādā-
jumos(a)   (°C)

Cetur-
tdaļa

26

Svērtais atlikušais mitruma sa-
turs (%)(a)   (%)

62,0

Nomi-
nālā ie-
tilpība

1 000

Puse 1 000

Centrifūgas āt-
rums(a)   (ap-
gr./min.)

Cetur-
tdaļa

1 000

Centrifugēšanas efektivitātes
klase(a)

C

Nomi-
nālā ie-
tilpība

3:17

Puse 2:35

Programmas il-
gums(a)   (h:min)

Cetur-
tdaļa

2:35

Veids Brīvstāvoša
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Gaisvadītā trokšņa
emisijas centrifugē-
šanas fāzē(a)   (dB(A)
re 1 pW)

72 Gaisvadītā trokšņa emisijas kla-
se(a)   (centrifugēšanas fāzē)

A

Izslēgtais režīms
(W) (attiecīgā gadī-
jumā)

0,50 Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā
gadījumā)

1,00

Palaides atlikšanas
režīms (W) (attiecī-
gā gadījumā)

4,00 Tīklierosas gaidstāves režīms
(W) (attiecīgā gadījumā)

0,00

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas
cikla laikā izdalītos sudraba joni

NĒ

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 II
pielikuma 9. punktā minētā informācija: http://support.beko.com

(a) Programmai “eco 40-60”.
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