
Produktdatabladet

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller
varemærke (a) (b) : Bosch

Leverandørens adresse  (a) (b)

: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modelidentifikation (a) : WAL28PHBSN

Generelle produktparametre:

Parameter Værdi Parameter Værdi

Nominel kapacitet (d) (kg) 10.0 Dimensioner i cm (a) (b)

Højde 85

Bredde 60

Dybde 59

EEIW  (d) 68.1 Energieffektivitetsklasse (d) C (d)

Vaskeevneindeks (d) 1.035 Skylleevne (g/kg) (d) 5.0

Energiforbrug i kWh/cyklus,
baseret på »eco 40-60«-pro-
grammet. Faktisk energifor-
brug vil afhænge af, hvordan
maskinen anvendes.

0.673

Vandforbrug i liter/cyklus,
baseret på »eco 40-60«-pro-
grammet. Faktisk vandforbrug
vil afhænge af, hvordan
maskinen anvendes samt van-
dets hårdhed.

47

Maksimumstemperatur indeni
det vaskede tøj (d) (°C)

Nominel
kapaci-

tet
45

Restfugtighed (d) (%) 52.0
Halv 35

Kvart 26

Centrifugeringshastighed (d)

(rpm)

Nominel
kapaci-

tet
1400

Klasse for centrifugeringsevne
(d) B (d)

Halv 1400

Kvart 1400

Programvarighed (d) (t:min)

Nominel
kapaci-

tet
3:50

Type Fritstående
Halv 2:58

Kvart 2:50
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Emission af luftbåren støj i
centrifugeringsfasen (d) (dB(A)
re 1 pW)

75
Klassen af emissioner af
luftbåren støj (d) centrifu-
geringsfasen

B

Slukket tilstand (W) (hvis rele-
vant) 0.10 Standbytilstand (W) (hvis rele-

vant) 0.50

Udskudt start (W) (hvis rele-
vant) 1.20 Netværksforbundet standbytil-

stand (W) (hvis relevant) 0.00

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (a) (b) : 24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklus-
sen Nej

Yderligere oplysninger (a) (b) :

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens
forordning (EU) 2019/2023 (d)  (b), forefindes: www.bosch-home.com/energylabel

(a) Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(b)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forord-
ning (EU) 2017/1369.

(c)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke
indlæse denne oplysning.

(d) For »eco 40-60«-programmet.
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