
ПРОДУКТОВА ЛИСТОВКА (Спецификация)

* Консумация на електроенергия 261 kwh на година, изчислена на база 280 стандартни цикъла на измиване със студена вода и консумацията 
на режимите с ниска консумация на електроенергия. Действителната консумация на електроенергия зависи от действителната експлоатация на 
машината.
** Консумацията на вода е 3360 литра на година, изчислена на база 280 стандартни цикъла на измиване.. Действителната консумация на вода 
зависи от действителната експлоатация на машината.
***Ефективен клас на сушене A на скала от G (най-малка ефикасност) до A (най-голяма ефикасност).
**** ’’Eco’’ е стандартният цикъл на измиване, до който се отнася информацията на лепенката и брошурата. Тази програма е подходяща за 
измиване на нормално замърсени кухненски съдове и е най-ефективната програма що се отнася до консумацията на електроенергия ивода.

INFORMACIJSKI LIST

* Potrošnja energije 261 kwh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa pranja uz korištenje punjenja hladnom vodom i upotrebu pri nižim stupnjevima 
napajanja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja.
** Potrošnja vode 3360 litara godišnje temeljeno na 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu korištenja uređaja.
***Razred učinkovitosti sušenja A na skali od G(najmanja učinkovitost) do A (najveća učinkovitost).
**** ’’Eco’’ je standardni ciklus pranja na koji se odnose informacije na oznaci i proizvodu. Ovaj program je primjeren za pranje normalno onečišćenog 
posuđa i predstavlja najučinkovitiji program po pitanju kombinacije potrošnje energije i struje.

Търговска марка на доставчика SHARP

Модел според доставчика

Капацитет на съдомиялната машина 13

Клас на енергийна ефективност  A++

Годишна консумация на енергия в kWh на година (AEc) ( 280 
цикъла )*

261

Консумация на енергия (Et) (kWh на цикъл) 0,91

Консумация на мощност в изключен режим (W) (Po)  0,50

Консумация на мощност във включен режим (W) (Pl)  1,00

Годишна консумация на вода в литри на година (AWc) ( 280 
цикъла )**

3360

Клас на изсушаваща ефективност***  A

Име на стандартната програма****       Eco 

Времетраене на програмата за стандартен цикъл ( min) 165

Шум dB(A) 47

Zaštitni znak dobavljača SHARP

Model dobavljača

Kapacitet perilice posuđa 13

Razred energetske učinkovitosti A++

Godišnja potrošnja energije kWh po godini (AEc) ( 280 
standardnih ciklusa pranja )*

261

Potrošnja energije (Et) (kWh za standardni ciklus pranja) 0,91

Potrošnja energije u stanju isključenosti (W) (PO) 0,50

Potrošnja energije u stanju mirovanja, kada je perilica posuđa 
i dalje uključena (W) (PI)

1,00

Godišnja potrošnja vode u litrama po godini (AEc) ( 280 
standardnih ciklusa pranja )**

3360

Razred učinkovitosti sušenja*** A

Naziv standardnog programa****      Eco 

Vrijeme trajanja standardnog programa ( min) 165

Buka dB(A) 47
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 ТЕХНІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ (СПЕЦИФІКАЦІЇ)

* Споживання електроенергії 261 кВт на рік базується на 280 стандартних циклах миття з використанням холодної води і режимів 
зниженого енергоспоживання. Фактичне споживання електроенергії буде залежати від того, як використовується прилад.
** Споживання води 3360 літрів на рік базується на 280 стандартних циклах миття. Фактичне споживання води буде залежати 
від того, як використовується прилад.
**** Класс ефективності сушіння A за шкалою від G (найменш ефективний) до A (найбільш ефективний).
**** ‘‘Eco’’ – стандартний цикл миття, якого стосується інформація на етикетці та у інструкції. Це програма підходить 
для миття посуду звичайного ступеня забруднення та є найефективнішою програмою з точки зору-використання електроенергії 
та води.

KARTA PRODUKTU (SPECYFIKACJA)

* Zużycie energii 261 kWh na rok, oparte na 280 standardowych cyklach zmywania przy zastosowaniu oszczędnego programu  działania 
i przyłącza zimnej wody. Realne zużycie energii zależy od użytkowania urządzenia.
** Zużycie wody 3360 litrów na rok oparte na 280 standardowych cyklach zmywania. Realne zużycie wody zależy od użytkowania 
urządzenia
*** Klasa efektywności suszenia A w skali od G (najmniej efektywna) do A (najbardziej efektywna).
**** ”Eco” to standardowy tryb zmywania, do którego odwołują się karta produktu i specyfikacja. Program ten jest najbardziej 
odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonej zastawy stołowej, a także jest najwydajniejszy w zakresie zużycia energii elektrycznej 
i wody.

Торгова марка постачальника SHARP

Модель постачальника

Ємність посудомийної машини 13

Клас енергоефективності A++

Річне енергоспоживання в кВт на рік (AEc) (280 циклів) * 261

Енергоспоживання (Et) (кВт на цикл) 0,91

Споживана потужність у вимкненому стані (Вт) (Po)  0,50

Споживана потужність у ввімкненому неактивному стані (Вт) (Pl) 1,00

Щорічне споживання води у літрах на рік (AWc) ( 280 циклів) **   3360

Клас сушіння *** A

Назва стандартної програми ****       Eco

Час роботи програми у стандартному циклі (хв) 165

Шум дБ(А) 47

Marka SHARP

Nazwa modelu

Pojemność zmywarki 13

Klasa efektywności energetycznej A++

Roczne zużycie energii w kWh (AEc) (280 cykli) * 261

Zużycie energii (Et) (kWh na cykl) 0,91

Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) (PO) 0,50

Zużycie energii w trybie czuwania (W) (PI) 1,00

Roczne zużycie wody (l/rok) (AWc) (280 cykli) **   3360

Klasa efektywności suszenia *** A

Program standardowy ****       Eco 

Zaprogramowany czas standardowego cyklu (min) 165

Poziom hałasu dB(A) 47
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