
Datablad opvaskemaskiner
Iht. regulativ (EU) nr. 1059/2010

Miele
Model/specifikationer G 4202 U
Nominel kapacitet ved standardopvaskecyklus Standardkuverter 13
Energiklasse
A+++ (bedste energiklasse) til D (dårligste energiklasse) A+
Forbrug
Årligt energiforbrug (AE_C)1) kWh/år 295
Energiforbrug (E_t) ved standardopvaskecyklus kWh 1,04
Vægtet optagen effekt i slukket tilstand (P_o) W 0,20
Vægtet optagen effekt i tændt tilstand (P_l) W 1,00
Årligt vandforbrug (AW_c)2) l/år 3.780
Tørreeffektivitetsklasse
A (bedste energiklasse) til G (dårligste energiklasse) A
Programmer, som oplysningerne på etiketten og databladet er
baseret på 3)

ECO

Programvarighed ved standardopvaskecyklus min 172
Varighed tændt tilstand (T_l)4) min 10
Luftlydemissioner 5) dB(A) re 1 pW 48
Konstruktion
Indbygningsmodel –
Fritstående maskine med arbejdsplade –
Fritstående maskine, kan underbygges –
Underbygningsmaskine (uden arbejdsplade) ●

Integrerbar / fuldintegrerbar – / –        
Mål
Produktmål 6) Højde cm 80,5

Bredde cm 59,8
Dybde 7) cm 57,0

Sokkeldybde foran / bagtil cm/cm 3,0 - 9,5 /        
Højde til underbygning cm
Højdeindstillelig +/-cm 6,5
Nettovægt kg 45,5
Eltilslutning
Spænding V 230
Tilslutningsværdi W 2.200
Sikring A 10
Frekvens Hz 50
Vandforsyning
Trykslange med forskruning G 3/4" ●

Koldt vand/varmt vand ● / ●        
Varmtvandstilslutning op til °C 60
Udbyderens navn og adresse Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Forklaringer:
 
• Ja, udstyret hermed

 
1) energiforbrug »X« kWh/år på grundlag af 280 normale opvaskecyklusser med maskinen tilsluttet koldt vand og til forbrug i laveffekttilstandene. Det
   faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
2) vandforbrug »X« l/år på grundlag af 280 normale opvaskecyklusser. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes
   
3) Dette program er velegnet til rengøring af normalt tilsmudset service og det mest effektive i forhold til det samlede energi- og vandforbrug.
4) Efter programslut
5) Værdier målt i indbygget stand
6) Nichemål ved underbygnings- og indbygningsprodukter.
7) Dybde inkl. vægafstand.
 
Bemærk: Skemaversion 01/11. Med forbehold for ændringer.


