
Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επωνυμία ή εμπορικό
σήμα του προμηθευτή (a)

(b) :
Neff

Διεύθυνση του προμη-
θευτή  (a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Αναγνωριστικό του
μοντέλου (a) : S415M80S1E

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή

Ονομαστική χωρητικότητα
(d) (ps) 14 Διαστάσεις σε cm (a) (b)

Ύψος 82

Πλάτος 60

Βάθος 57

EEI (d) 55.9 Τάξη ενεργειακής απόδο-
σης (d) E (c)

Δείκτης επιδόσεων καθαρι-
σμού (d) 1.121 Δείκτης επιδόσεων στε-

γνώματος (d) 1.061

Κατανάλωση ενέργειας σε
kWh [ανά κύκλο], βάσει
του προγράμματος eco με
εισροή κρύου νερού. Η
πραγματική κατανάλωση
ενέργειας εξαρτάται από
τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.

0.951

Κατανάλωση νερού σε
λίτρα [ανά κύκλο], βάσει
του προγράμματος eco. Η
πραγματική κατανάλωση
νερού εξαρτάται από τον
τρόπο χρήσης της
συσκευής και τη σκληρό-
τητα του νερού.

9.5

Διάρκεια προγράμματος (d)

(ώρες:λεπτά) 3:15 Τύπος Εντοιχιζόμενη συσκευή

Εκπομπές αερόφερτου
ακουστικού θορύβου (d)

(dB(A) re 1 pW)
42

Κατηγορία εκπομπών
αερόφερτου ακουστικού
θορύβου (d)

B (c)

Κατάσταση εκτός λειτουρ-
γίας (W) (κατά περίπτωση) - Κατάσταση αναμονής (W)

(κατά περίπτωση) 0.50

Καθυστέρηση έναρξης (W)
(κατά περίπτωση) 4.00 Δικτυωμένη αναμονή (W)

(κατά περίπτωση) 0.00

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής  (a) (b) : 24 μήνες

Συμπληρωματικές πληροφορίες (a) (b) :

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου
6 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής: www.neff-home.com/energylabel
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(a) Αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σημαντικό για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1369.

(b)  Αλλαγές των στοιχείων αυτών δεν θεωρούνται σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος
4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(c)  εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του τετρα-
γωνιδίου, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα στοιχεία αυτά.

(d) για το πρόγραμμα “eco”.
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