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CARTA DO PRODUTO

Nome do fornecedor /marca comercial Amica 
Tipo ZIM 646E / MI 626AEGB 

Potência nominal 14

Classe de eficiência energética 1 A++

Consumo energético anual kWh (AEC) ( 280 ciclos )2 266

Consumo de energia num ciclo normal de lavagem (Et) (kWh por ciclo) 0,93

Energia consumida em modo de desligamento (Po) [W] 0,5

Energia consumida em modo de espera (Pl) [W] 1

Consumo de água em litros por ano (AWC) ( 280 ciclos )3 2800

Classe de eficiência de secagem (ID)4 A

Programa normal 5 Eco

Tempo de duração do programa normal [min] 175

Tempo de duração do modo de espera (Tl) [min] -

Nível de ruído [dB(A) re1 pW] 45

Equipamento para encastrar assim

Altura [mm] 815

Altura (sem tabuleiro) [mm] 0

Largura [mm] 598

Profundidade [mm] 550

Tensão/frequência 230 V / ~ 50 Hz / 10A

Pressão da água de abastecimento 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Potência total [W] 1930

Potência do elemento de aquecimento [W] 1800

Potência da bomba de lavagem [W] 65

Potência da bomba de escoamento [W] 30

Protecção [A] 10

Peso líquido [kg] 44

Carta do produto de acordo com o Regulamento Delegado (EU) Nº 1059/2010 da Comissão e o Regu-
lamento (UE) Nº  1016/2010 da Comissão.

1)  A+++ (classe de eficiência energética mais alta) a D (classe de eficiência energética mais baixa)
2)  Consumo de energia »X« kWh anualmente com base em 280 ciclos normais de lavagem com água fria e os modos 

de consumo de energia baixo. O consumo real depende do modo em que é utilizado o aparelho.
3)  Consumo de água »X« litros anualmente com base em 280 ciclos normais de lavagem. O consumo real depende 

do modo em que é utilizado o aparelho
4)  Classe de eficiência energética »X« numa escala de G (eficiência mais baixa) a A (eficiência mais alta).
5)  É um programa adequado para a lavagem de conjuntos de louça normalmente sujos. É também o programa mais 

eficiente do ponto de vista do consumo combinado de energia e água para este tipo de louça de mesa.
 
Na versão actual, no momento de entrega, o aparelho preenche os requisitos das normas europeias e das directivas:
- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC
Os valores indicados acima foram medidos de acordo com as normas em circunstâncias de trabalho definidas.
Os resultados podem variar significativamente dependendo da quantidade e do nível de sujidade da louça, dureza da 
água, quantidade de detergente, etc. 
A instrução foi elaborada com base nas normas e a regulamentação da União Europeia.
Ao produtor reserva-se o direito de introduzir alterações técnicas e de construção.


