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Informační list výrobku
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2017

Název nebo ochranná známka dodavatele Miele

Adresa dodavatele Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identifikační značka modelu G 5430 SC SL Active

Obecné parametry výrobku

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Jmenovitá kapacita (ps) 9 Rozměry v cm

Výška 85

Šířka 45

Hloubka 60

EEI 61.9 Třída energetické účinnosti F

Index čisticí schopnosti 1.13 Index sušicí schopnosti 1.07

Spotřeba energie v kWH [na 
cyklus], na základě programu 
„eco“ při použití napuštěné 
studené vody. Skutečná 
spotřeba energie bude záviset 
na tom, jak je spotřebič 
používán.

0.780

Spotřeba vody v litrech [na 
cyklus], na základě programu 
„eco“. Skutečná spotřeba 
vody bude záviset na tom, jak 
je spotřebič používán, a na 
tvrdosti vody.

8.0

Trvání programu (h:min) 3:57 Konstrukční typ volně stojící

Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1 pW) 45 Třída emisí hluku šířeného 

vzduchem C

Vypnutý stav (W) 0.30 Pohotovostní režim (W) 0.30

Odložený start (W) (v 
příslušných případech) 1.00

Pohotovostní režim při 
připojení na síť (W) (v 
příslušných případech)

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem 24 měsíců 

Další informace

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny 
informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 
2019/2022

https://www.miele.com/



  1/1

Informačný list výrobku
DELEGOVANÉ NARIADENIE (EÚ) 2019/2017

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka Miele

Adresa dodávateľa Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identifikačný kód modelu G 5430 SC SL Active

Všeobecné parametre výrobku

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Menovitá kapacita (sp) 9 Rozmery v cm

Výška 85

Šírka 45

Hĺbka 60

EEI 61.9 Trieda energetickej účinnosti F

Koeficient účinnosti umývania 1.13 Koeficient účinnosti sušenia 1.07

Spotreba energie v kWh [na 
cyklus], na základe programu 
eco s prívodom studenej 
vody. Skutočná spotreba 
energie závisí od toho, ako sa 
spotrebič používa.

0.780

Spotreba vody v litroch [na 
cyklus], na základe programu 
eco. Skutočná spotreba 
vody závisí od toho, ako 
sa spotrebič používa, a od 
tvrdosti vody.

8.0

Trvanie programu (h:min) 3:57 Dizajn voľne stojaca

Úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom 
[dB(A) re 1 pW]

45 Trieda úrovne vydávaného 
hluku prenášaného vzduchom C

Režim vypnutia (W) 0.30 Režim pohotovosti (W) 0.30

Odložený štart (W) (ak je k 
dispozícii) 1.00

Režim pohotovosti pri 
zapojení v sieti (W) (ak je k 
dispozícii)

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ 24 mesiacov 

Doplňujúce informácie

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje 
podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022

https://www.miele.com/


