
Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017

Supplier's name or trademark: SHARP

Supplier's address: Salsy 2, 02-823 Warszawa, PL

Model identifier: QW-HS24F47EB-EU

General product parameters:

Parameter Value Parameter Value

Height 85

Width 45Rated capacity (ps) 10 Dimensions in cm

Depth 60

EEI 55.9
Energy efficiency
class

E

Cleaning performance
index

1.13
Drying performance
index

1.07

Energy consumption in
kWh [per cycle],
based on the eco
programme using cold
water fill. Actual energy
consumption will depend
on how the appliance is
used.

0.755

Water consumption
in litres [per cycle],
based on the eco
programme. Actual
water consumption
will depend on how
the appliance is used
and on the hardness
of the water.

9

Programme duration
(h:min)

3:18 Type Free-standing

Airborne acoustical noise
emissions (dB(A) re 1
pW)

47
Airborne acoustical
noise emission class

C

Off-mode (W) 0.5 Standby mode (W) -

Delay start (W) (if
applicable)

1
Networked standby
(W) (if applicable)

-

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

Additional information:

Weblink to the supplier’s website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU)
2019/2022 is found: http://www.sharphomeappliances.com
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Nazwa dostawcy lub znak 
towarowy:

Adres dostawcy  (b): ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, PL

Identyfikator modelu:

Ogólne parametry produktu:

Parametr Wartość Parametr Wartość

Pojemność znamionowa (a)

(ps) Wymiary w cm

Wysokość

Szerokość

Głębokość

EEI (a) Klasa efektywności energetycz-
nej (a) (c)

Wskaźnik efektywnościzmy-
wania (a)

Wskaźnik efektywności susze-
nia (a)

Zużycie energii w kWh [na-
cykl], na podstawie pro-gramu 
eco z wykorzysta-niem zimnej 
wody. Rze-czywiste zużycie 
energiizależy od sposobu 
użytko-wania urządzenia.

Zużycie wody w litrach [na 
cykl], na podstawie programu 
eco. Rzeczywiste zużycie wody 
zależy od sposobu użytko-
wania urządzenia i twardości 
wody.

Czas trwania programu (a)

(g:min) Rodzaj

Emisja hałasu akustycz-nego 
(a)(dB(A) re 1 pW)

Klasa emisji hałasu aku-stycz-
nego (a)

Tryb wyłączenia (W) Tryb czuwania (W)

Stan opóźnionego startu
(W) (w stosownych przy-
-padkach)

Tryb czuwania przy podłącze-
niu do sieci (W) (w stosownych 
przypadkach)

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której można znaleźć informacje z pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komi-
sji (UE) 2019/2022 (d)  (b): www.sharphomeappliances.com

Karta informacyjna produktu



(a)  Dla programu eco.
(b)  Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(c)  Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych 

danych.
(d)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu 

dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 
1016/2010 (zob. s. 267 niniejszego Dziennika Urzędowego).
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