
Informační list výrobku (EN60436) 
 

     
Název nebo obchodní značka dodavatele:    BEKO   
Adresa dodavatele ( b):      Arctic S.A    Gaesti, D ambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Rumunsko 
Identifikační značka modelu:          DTC36610W   
Obecné parametry produktu:    
Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

 6 Rozměry (v mm) Výška 43,8 

Jmenovitá kapacita ( a ) (ps) Šířka 55,0 

 Hloubka 50,0 

EEI ( a ) 61,9 Třída energetické účinnosti ( a ) F ( c ) 
Index výkonnosti čištění ( a ) 1,13 Index sušicího výkonu ( a ) 1,07 
Spotřeba energie v kWh [na cyklus], založená 
na programu ECO využívajícím náplň studené 
vody. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, 
jak se spotřebič používá. 

0 613 Spotřeba vody v litrech [na cyklus] na základě 
programu ECO. Skutečná spotřeba vody bude 
záviset na způsobu používání spotřebiče a na 
tvrdosti vody. 

6,5 

Doba trvání programu ( a ) (h:min) 3:50 Typ Volně stojící 
Vzduchem šířené emise hluku ( a ) (dB(A) re 1 
pW) 

49 Vzduchem šířené emise hluku ( a ) C ( c ) 

Režim vypnutí (W) 0,49 Pohotovostní režim (W) Nevztahuje se 
Odložený start (W) (je-li k dispozici) 1,00 Síťový pohotovostní režim (W) (je-li k 

dispozici) 
Nevztahuje se 

Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem ( b ): 24 měsíců 
Další informace: 

 
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 ( 1 ) ( b ): 
http://support.beko.com 

 Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikátoru modelu (*) na energetickém 
štítku. 
https://eprel.ec.europa.eu/ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) pro program eco. 
b) změny těchto položek se nepovažují za významné pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení 

(EU) 2017/1369. 
(c) pokud databáze produktů automaticky vytváří konečný obsah této buňky, 

dodavatel tyto údaje nezadá. 
(1) nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky 
na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/125/ES, kterou se mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje 
nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (Viz strana 267 v tomto čísle Úředního věstníku). 

http://support.beko.com/
https://eprel.ec.europa.eu/

