THE PRODUCT FICHE (Spect)
Supplier's trade mark

KERNAU

Supplier's model

KDI 4852

Capacity of dishwasher

10

The energy efficiency class

A+

Annual energy consumption in kWh per year (AEC) ( 280 Cycle ) *

237

Energy consumption (Et) (kWh per cycle)

0,83

Offmode power consumption (W) (Po)

0,05

Lefton mode power consumption (W) (Pl)

1,00

Annual water consumption in litres per year (AWC) ( 280 Cycle ) **

3360

Drying efficiency class ***

A

Standard programme name ****

Eco 50 ˚C

Programme time for standard cycle ( min)

167

Noise dB(A)

47

Built – in

Yes

* Energy consumption 237 kwh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill
and the consumption of low power modes. Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used.
** Water consumption 3360 liters per year based on 280 standard cleaning cycles. Actual water
consumption will depend on how appliance is used.
***Drying efficiency class A on a scale from G(least efficient) to A (most efficient).
**** The “Eco 50 °C” is the standard cleaning cycle to which the information in the label and the fiche
relates. This programme is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient
programme in terms of combined energy and water consumption.

Karta Produktu (specyfikacja)
Marka

KERNAU

Nazwa modelu

KDI 4852

Pojemność zmywarki

10

Klasa efektywności energetycznej

A+

Roczne zużycie energii w kWh (AEc) (280 cykli) *

237

Zużycie energii (Et) (kWh na cykl)

0,83

Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) (P0)

0,05

Zużycie energii w trybie czuwania (W) (P1)

1,00

Roczne zużycie wody (l/rok) (AWc) (280 cykli) **

3360

Klasa efektywności suszenia ***
Program standardowy ****

A
Eco 50 °C

Zaprogramowany czas standardowego cyklu (min)

167

Poziom hałasu dB(A)

47

Do zabudowy

Tak

* Zużycie energii 237 kWh na rok, oparte na 280 standardowych cyklach zmywania przy zastosowaniu
oszczędnego programu działania i przyłącza zimnej wody. Realne zużycie energii zależy od użytkowania
urządzenia.
** Zużycie wody 3360 litrów na rok oparte na 280 standardowych cyklach zmywania. Realne zużycie wody
zależy od użytkowania urządzenia.
*** Klasa efektywności suszenia A w skali od G (najmniej efektywna) do A (najbardziej efektywna).
**** ”Eco 50 °C” to standardowy tryb zmywania, do którego odwołują się karta produktu i specyfikacja.
Program ten jest najbardziej odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonej zastawy stołowej, a także jest
najwydajniejszy w zakresie zużycia energii elektrycznej i wody.

52091105 R12-1

