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INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH:

Značka SIEMENS
Prodejní označení SN 25M883EU
Počet standardních sad nádobí 12

Třída energetické účinnosti (A+++.. nejjnižší spotřeba až D …nejvyšší 
spotřeba)

A++

Spotřeba energie 1) v kWh                                                                               266

Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh                  0,93

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W    0,1 / 0,1

Spotřeba vody 2)  v l     2800

Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost) A

Standardní program 3) Eco 50°C

Doba trvání standardního programu v min 175

Hlučnost 4)  v dB (A) re 1 pW 46

Vestavný spotřebič, určený k montáži ne

1)  Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se 
napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná 
spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.  

2)  Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba 
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.   

3)  „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na 
štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního 
nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie. 

4)  Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto 
spotřebiče je 46 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem 
k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.  

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 46 dB (A), což představuje váženou 
hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

  



28

INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH:

Značka SIEMENS
Predajné označenie SN 25M883EU
Počet štandardných sád riadu 12

Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D …najvyššia 
spotreba)

A++

Spotreba energie 1) v kWh                                                                               266

Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh                  0,93

Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W    0,1 / 0,1

Spotreba vody 2)  v l     2800

Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť) A

Štandardný program 3) Eco 50°C

Doba trvania štandardného programu v min 175

Hlučnosť 4)  v dB (A) re 1 pW 46

Vstavaný spotrebič, určený na montáž nie

1)  Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých 
sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.  

2)  Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná 
spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.  

3)  „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie 
uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne 
znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby 
vody a energie. 

4)  Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto 
spotrebiča je 46 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na 
referenčný akustický výkon 1pW.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 46 dB (A), čo predstavuje hladinu A 
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk
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