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Product information sheet EN
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017
Supplier’s name or trade mark: Hansa

Supplier’s address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska

Identyfikator modelu: ZWM536SH/ZWM536SH.1 1100382

Model identifier:

Parameter Value Parameter Value

Rated capacity (ps) 6 Dimensions in cm Height 44

Width 55

Depth 50

EEI 61,9 Energy efficiency 
class

F

Cleaning perfor-
mance index

1,125 Drying performance 
index

1,065

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.

0,613 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.

6,5

Programme dura-
tion (h:min)

3:50 Type Built-in

Free-standing √

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

49 Airborne acoustical 
noise emission class

C

Off-mode (W) 0,49 Standby mode (W) 0,45

Delay start (W) (if 
applicable)

1 Networked standby 
(W) (if applicable)

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12
Additional information:
Weblink to the manufacturer’s website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation 
(EU) 2019/2022 is found: http://www.amica-group.com/



Продуктов информационен лист BG
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2017 НА КОМИСИЯТА
Име на доставчика или търговска марка: Hansa

Адрес на доставчика: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska

Идентификатор на модела: ZWM536SH/ZWM536SH.1 1100382

Основни параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Обявен капацитет 
(ps)

6 Размери в cm Височина 44

Широчина 55

Дълбочина 50

EEI 61,9 Клас на енергийна 
ефективност

F

Индекс за ефектив-
ност на почистване

1,125 Индекс за ефектив-
ност на подсушаване

1,065

Консумация на 
енергия в kWh [на 
цикъл] въз основа 
на програмата „есо“ 
при използване на 
студена вода. Реал-
ната консумация на 
енергия ще зависи 
от начина, по който 
се използва уредът.

0,613 Консумация на вода 
в литри [на цикъл] 
въз основа на про-
грамата „есо“. Ре-
алната консумация 
на вода ще зависи 
от начина, по който 
се използва уредът 
и от твърдостта на 
водата.

6,5

Времетраене на 
програмата (часо-
ве:минути)

3:50 Вид Вградена

Самостоятелна √

Излъчван възду-
шен шум (dB(A) при 
нулево ниво 1 pW)

49 Клас на излъчван 
въздушен шум

C

Режим „изключен“ 
(W)

0,49 Режим на готов-
ност (W)

0,45

Режим на отложен 
старт (W) (ако е 
приложимо)

1 Мрежови режим 
на готовност (W) 
(ако е приложимо)

Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика: 12
Допълнителна информация:
Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 6 от приложение II към Регламент (ЕС) 
2019/2022: https://amica-group.com/




