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KARTA PRODUKTU

Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych

A Nazwa dostawcy Amica S.A.

B1

Identyfikator modelu

ED37610B X‑TYPE

B2 12263.3eETsKDpsHaS

B3 56917

C Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) 95,4

D Klasa efektywności energetycznej A

E
Zużycie energii dla cyklu (EC electric cavity)
tryb tradycyjny [kWh]
tryb z włączonym wentylatorem [kWh]

0,99
0,83

E1

E2

F Liczba komór 1

G Źródło ciepła (energia elektryczna lub gaz) V / O

H Objętość komory [l] 77

W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe 
i obliczenia z następujących norm: 
PN‑EN 60350‑1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuchnie, 
piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

Domowe piekarniki

I1

Identyfikator modelu

ED37610B X‑TYPE

I2 12263.3eETsKDpsHaS

I3 56917

J Typ piekarnika (energia elektryczna lub gaz) V / O

K Masa urządzenia [kg] 48,1

L Liczba komór 1

M Źródło energii dla każdej komory (energia 
elektryczna lub gaz) V / O

N Objętość dla każdej komory V [l] 77

O

Zużycie energii koniecznej do podgrzania 
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika 
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie 
tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia 
elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl]

0,99

P

Zużycie energii koniecznej do podgrzania 
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika 
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie 
z włączonym wentylatorem dla każdej komory 
(końcowa energia elektryczna) EC electric cavity 
[kWh/cykl]

0,83

Q Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej 
komory EEI cavity 95,4

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/2015:
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

Źródło światła w tym produkcie może zostać wymienione przez użytkownika.



INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

Informacije v karti proizvoda so podane skladno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 65/2014 
dopolnjujočo direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU o etiketah energijske učinkovitosti 
za gospodinjske pečice in kuhinjske nape

A Ime dobavitelja Amica S.A.

B1

Identifikator modela

ED37610B X‑TYPE

B2 12263.3eETsKDpsHaS

B3 56917

C Kazalnik energijske učinkovitosti (EEI cavity) 95,4

D Razred energijske učinkovitosti A

E
Poraba energije na cikel (EC electric cavity)
tradicionalni način [kWh]
način z vklopljenim ventilatorjem [kWh]

0,99
0,83

E1

E2

F Število komor 1

G Vir toplote (električna energija ali plin) V / O

H Volumen komore [l] 77

V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske primernosti zasnove so bile uporabljene 
metode meritev in izračunov iz naslednjih standardov: 
PN‑EN 60350‑1



INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) št. 66/2014 dopolnjujočo direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove 
za gospodinjske pečice, grelne plošče in kuhinjske nape

Gospodinjske pečice

I1

Identifikator modela

ED37610B X‑TYPE

I2 12263.3eETsKDpsHaS

I3 56917

J Tip pečice (električna energija ali plin) V / O

K Masa naprave [kg] 48,1

L Število komor 1

M Vir energije za vsako komoro (električna energija ali 
plin) V / O

N Volumen za vsako komoro V [l] 77

O

Poraba energije potrebne za ogrevanje standardni 
naboj v električnem peč v delovnem obdobju 
v tradicionalnem načinu za vsak prostor (končno 
elektrika) električni votlini ES [kWh / cikel]

0,99

P

Poraba energije potrebne za segretje standardnega 
vsada v komoro električne pečice med delovnim 
ciklom v načinu z vklopljenim ventilatorjem za vsako 
komoro (končna električna energija) EC electric 
cavity [kWh/cikel]

0,83

Q Kazalnik energijske učinkovitosti za vsako komoro 
EEI cavity 95,4

Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) št. 2019/2015: 
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

Svetlobni vir v tem izdelku lahko zamenja uporabnik.


