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KARTA PRODUKTU

Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych

A Nazwa dostawcy Amica S.A.

B1

Identyfikator modelu

EB8874 INTEGRA PROBABY

B2 10143.4TdDpsHaJVQaXSp

B3 55637

C Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) 106,1

D Klasa efektywności energetycznej A

E Zużycie energii dla cyklu (EC electric cavity)
tryb tradycyjny [kWh]
tryb z włączonym wentylatorem [kWh]

0,99
0,87

E1

E2

F Liczba komór 1

G Źródło ciepła (energia elektryczna lub gaz) V / O

H Objętość komory [l] 65

W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe 
i obliczenia z następujących norm: 
PN‑EN 60350‑1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuchnie, 
piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

Domowe piekarniki

I1

Identyfikator modelu

EB8874 INTEGRA PROBABY

I2 10143.4TdDpsHaJVQaXSp

I3 55637

J Typ piekarnika (energia elektryczna lub gaz) V / O

K Masa urządzenia [kg] 32,4

L Liczba komór 1

M Źródło energii dla każdej komory (energia 
elektryczna lub gaz) V / O

N Objętość dla każdej komory V [l] 65

O

Zużycie energii koniecznej do podgrzania 
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika 
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie 
tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia 
elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl]

0,99

P

Zużycie energii koniecznej do podgrzania 
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika 
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie 
z włączonym wentylatorem dla każdej komory 
(końcowa energia elektryczna) EC electric cavity 
[kWh/cykl]

0,87

Q Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej 
komory EEI cavity 106,1



INFORMACIJSKI LIST 

Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene u skladu s Delegiranom uredbom direktivi Komisije 
(EU) br. 65/2014 koja je dopuna uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2010/30/UE o označavanju 
potrošnje energije za kućanske pećnice i kuhinjske nape.

A Naziv dobavljača Amica S.A.

B1

Identifikator modela

EB8874 INTEGRA PROBABY

B2 10143.4TdDpsHaJVQaXSp

B3 55637

C Pokazatelj energetske učinkovitosti (EEI cavity) 106,1

D Razred energetske učinkovitosti A

E Potrošnja energije po ciklusu (EC electric cavity)
normalni rad [kWh]
rad s uključenim ventilatorom [kWh]

0,99
0,87

E1

E2

F Broj komora 1

G Izvor topline (električna energija ili plin) V / O

H Zapremina komore [l] 65

Za određivanje usklađenosti sa zahtjevima ekološkog dizajna primijenjene su metode 
za mjerenje i izračunavanje iz sljedećih normi: 
PN‑EN 60350‑1



INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna 
uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća 2009/125/EC o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, 
ploča za kuhanje i napa

Kućanske pećnice

I1

Identifikator modela

EB8874 INTEGRA PROBABY

I2 10143.4TdDpsHaJVQaXSp

I3 55637

J Model pećnice (električna energija ili plin) V / O

K Težina uređaja [kg] 32,4

L Broj komora 1

M Izvor energije po komori (električna energija ili plin) V / O

N Zapremina po komori V [l] 65

O

Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje 
normaliziranog punjenja u komori električne pećnice 
po ciklusu pri normalnom režimu rada za svaku 
komoru (finalna električna energija) EC electric 
cavity [kWh/ciklus]

0,99

P

Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje 
normaliziranog punjenja u komori električne pećnice 
po ciklusu pri radu s uključenim ventilatorom 
za svaku komoru (finalna električna energija) 
EC electric cavity [kWh/ciklus]

0,87

Q Pokazatelj energetske učinkovitosti za svaku 
komoru EEI cavity 106,1


