KARTA PRODUKTU
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 oraz z
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1016/2010.
Amica S.A.

Nazwa dostawcy / znak towarowy

DFM404WEN

Typ
Pojemność znamionowa
Klasa efektywności energetycznej

9
1

A++

Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh (AEC) ( 280 cykli )2

197

Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania (Et) (kWh na cykl)

0,69

Pobór energii w trybie wyłączenia (Po) [W]

0,45

Pobór energii w trybie czuwania (Pl) [W]

0,49

Roczne zużycie wody w litrach (AWC) ( 280 cykli )3

2520

Klasa efektywności suszenia (ID)4
Program standardowy

5

A
Eco

Czas trwania cyklu programu standardowego [min]

205

Czas trwania trybu czuwania (Tl) [min]

30

Poziom hałasu [dB(A) re1 pW]

49

Sprzęt przeznaczony do zabudowy

-

Wysokość [mm]

845

Wysokość (bez blatu) [mm]

815

Szerokość [mm]

448

Głębokość [mm]
Napięcie zasilania/częstotliwość
Ciśnienie wody zasilającej

600
230 V / ~ 50 Hz / 10A
0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Całkowita moc [W]

1930

Moc elementu grzejnego [W]

1800

Moc pompy myjącej [W]

98

Moc pompy spustowej [W]

30

Zabezpieczenie [A]
Masa netto [kg]

10
35,5

A+++ (najwyższa klasa efektywności energetycznej) do D (najniższa klasa efektywności energetycznej)
Zużycie energii »X« kWh rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy użyciu zimnej wody oraz
trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie.
3)
Zużycie wody »X« litrów rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody
zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie
4)
Klasa efektywności energetycznej »X« w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność).
5)
Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej
efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.
W aktualnej wersji, w chwili dostawy urządzenie spełnia normy europejskie i wymagania dyrektyw:
- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC
Powyższe wartości zostały zmierzone zgodnie z normami w określonych warunkach pracy.
Wyniki mogą się różnić znacznie w zależności od ilości i zabrudzenia naczyń, twardości wody, ilości detergentu itp.
Instrukcja sporządzona w oparciu o normy i przepisy Unii Europejskiej.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technicznych.
1)
2)

PRODUCT FICHE
Product fiche in accordance with the Commission Delegated Regulation(EU) No 1059/2010 and in
accordance with Commission Regulation (EU) No 1016/2010.
Supplier’s name or trade mark

Amica S.A.
DFM404WEN

Type
Rated capacity

9

Energy efficiency class

1)

A++

Annual energy consumption in kWh (AEC ) ( 280 cycles ) 2)

197

Energy consumption of the standard cleaning cycle (Et ) (kWh per cycle)

0,69

Power consumption in off-mode Po [W]

0,45

Power consumption in left-on mode (PI) [W]

0,49

Annual water consumption in litres (AWC) ( 280 cycles ) 3)

2520

Drying efficiency class (ID) 4)
Standard programme

5)

A
Eco

The standard cleaning cycle duration [min]

205

Duration of the left-on mode (Tl) [min]

30

Sound pressure level [dB(A) re1 pW]

49

Equipment designed for fitting

-

Height [mm]

845

Height (without worktop) [mm]

815

Width [mm]

448

Depth [mm]
Voltage/frequency
Water supply pressure

600
230 V / ~ 50 Hz / 10A
0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Total power consumption [W]

1930

Heating element power [W]

1800

Washing pump power [W]

98

Drain pump power [W]

30

Cut-off device [A]
Net weight [kg]

10
35,5

A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
Energy consumption »X« kWh per annum based on 280 standard cleaning cycles using cold water and energy
consumption in power saving modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
3)
Water consumption »X« litres per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will
depend on how the appliance is used.
4)
Energy efficiency class »X« on a scale from G (lowest efficiency) to A (highest efficiency).
5)
This programme is suitable for washing normally soiled tableware. This is the most effective programme taking
into account the total energy and water consumption for this kind of tableware.
The appliance meets the European standards and requirements of the directives in the current version at delivery:
- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC
The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions.
Results may vary greatly according to quantity, water hardness, amount of detergent and the level of tableware soil,
etc. The manual is based on the European Union’s standards and rules.
We reserve the right to make design and technical changes to the appliance.
1)
2)
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