
Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2017 AL COMISIEI

Denumirea sau marca
comercială a furnizorului
(a) (b) :

Bosch

Adresa furnizorului  (a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identificatorul de model
(a) : SMS25AI05E

Parametrii generali ai produsului:

Parametru Valoare Parametru Valoare

Capacitatea nominală (d)

(ps) 12 Dimensiunile în cm (a) (b)

Înălțime 85

Lățime 60

Adâncime 60

EEI (d) 55.9 Clasa de eficiență energe-
tică (d) E (c)

Indicele de performanță a
curățării (d) 1.121 Indicele de performanță a

uscării (d) 1.061

Consumul de energie în
kWh [pe ciclu], pe baza
programului eco cu ali-
mentare cu apă rece. Con-
sumul real de energie va
depinde de modul de utili-
zare a aparatului.

0.923

Consumul de apă în litri
[pe ciclu], pe baza progra-
mului eco. Consumul real
de apă va depinde de
modul de utilizare a apara-
tului și de duritatea apei.

9.5

Durata programului (d) (ore
și minute) 3:30 Tipul Independentă

Emisiile acustice în aer (d)

[dB(A) re 1 pW] 48 Clasa de emisii acustice în
aer (d) C (c)

Modul oprit (W) (dacă se
aplică) - Modul standby (W) (dacă

se aplică) 0.10

Pornire cu întârziere (W)
(dacă se aplică) 4.00 Standby în rețea (W) (dacă

se aplică) 0.00

Durata minimă a garanției oferite de furnizor  (a) (b) : 24 luni

Informații suplimentare (a) (b) :

Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 6 din anexa II la Regulamen-
tul (UE) 2019/2022 al Comisiei: www.bosch-home.com/energylabel

24.12.20221



(a) Acest element nu trebuie considerat relevant în scopul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul (UE)
2017/1369.

(b)  modificările aduse acestor elemente nu trebuie considerate relevante în scopul articolului 4 alineatul (4)
din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(c)  dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul
nu trebuie să introducă aceste date.

(d) Pentru programul eco.
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