
Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Jmenovitá náplň (a) (kg) 6,0 Rozměry v cm Výška 85,0

Šířka 59,5

Hloubka 40,0

EEIw(*) 91,0 Třída energetické účin-
nosti (*)

E

Index účinnosti praní (*) 1,04 Účinnost máchání
 (g/kg) (*)

5,0

Spotřeba energie v kWh 
na cyklus, při programu 
eco 40-60. Skutečná 
spotřeba energie závisí 
na způsobu používání 
zařízení.

0,737 Spotřeba vody v litrech 
na cyklus, při programu 
eco 40-60. Skutečná 
spotřeba vody bude závi-
set na způsobu používání 
spotřebiče a na tvrdosti 
vody.
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Maximální teplota uvnitř 
ohřívaného textilního 
výrobku (*) (°C)

Jmenovitá 
náplň

41 Zbytková vlhkost (*) (%) Jmenovitá 
náplň 

62

Poloviční 
náplň 

33 Poloviční náplň 62

Čtvrtinová 
náplň 

20 Čtvrtinová 
náplň

62

Rychlost odstřeďování 
(*) (ot./min)

Jmenovitá 
náplň

1000 Klasa efektivity 
odstřeďování (*) 

C

Poloviční 
náplň

1000

Čtvrtinová 
náplň 

1000

Doba trvání programu (*) 
(h:min) 

Jmenovitá 
náplň

3:18 Typ volné stání

Poloviční 
náplň

2:36

Čtvrtinová 
náplň 

2:36

Hlučnost při odstřeďová-
ní (*) (dB (A) re 1 pW)

80 Třída hlučnosti (a) (při 
odstřeďování)

C

Režim vypnuto (W) 0,50 Pohotovostní režim (W) 1,00

Odložení startu (W) (je-li) 4,00 Pohotovostní režim 
zařízení připojeného k 
síti (Internetu)

Netýká se

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Název dodavatele / ochranná známka Amica
Identifikátor modelu:  PPF 61002 EW  
Základní parametry výrobku:
(*) pro program eco 40-60

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2023 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign 
praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES měnící nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a rušící nařízení Komise (EU) č. 
1015/2010.
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Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Menovité naplnenie (*) 
(kg) 

6,0 Rozmery v cm Výška 85,0

Šírka 59,5

Hĺbka 40,0

EEIw(*) 91,0 Energetická trieda (*) E

Súčiniteľ účinnosti 
prania (*)

1,04 Účinnosť plákania
 (g/kg) (*)

5,0

Spotreba el. energii 
v kWh jedného cyklu 
programu EKO 40-60. 
Skutočná spotreba ener-
gie závisí od skutočného 
spôsobu používania 
zariadenia.

0,737 Spotreba vody v litroch 
cyklu programu EKO 40-
ž0. Skutočná spotreba 
vody závisí od skutočné-
ho spôsobu používania 
zariadenia a tvrdosti 
vody.
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Maximálna teplota vo 
vnútri zohrievaného tex-
tilného výrobku (*) (°C)

Menovité 
naplnenie

41 Obsah zvyškovej vlhkosti 
(*) (%) 

Menovité 
naplnenie 

62

Polovičné 
naplnenie 

33 Polovičné 
naplnenie 

62

1/4 naplne-
nia 

20 1/4 naplnenia 62

Rýchlosť odstreďovania 
(*) (ot/min.)

Menovité 
naplnenie

1000 Trieda efektivity od-
streďovania (*) 

C

Polovičné 
naplnenie

1000

1/4 naplne-
nia 

1000

Trvanie programu (*) 
(h:min) 

Menovité 
naplnenie

3:18 Typ Vstavanie

Polovičné 
naplnenie

2:36

1/4 naplne-
nia 

2:36

Emisia hluku do okolia 
počas odstreďovania (*) 
(dB (A) re 1 pW)

80 Trieda emisie hluku do 
okolia (a)  (počas odstre-
ďovania)

C

Režim vypnutia (W) 0,50 Pohotovostný režim (W) 1,00

Oneskorený štart (W) 
(ak je)

4,00 Pohotovostný režim s 
pripojením k sieti (inter-
netu) (W) (ak je)

voľne stojaci

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa / ochranná známka: Amica
Identifikátor modelu: PPF 61002 EW             
Základné parametre výrobku:                                                                                                                 (*) pre program EKO 40-60

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na eko-
dizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 1015/2010.


