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Product information sheet EN
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017
Supplier’s name or trade mark: Amica

Supplier’s address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska

Identyfikator modelu: DFV61E6aISMG 1193550

Model identifier:

Parameter Value Parameter Value

Rated capacity (ps) 12 Dimensions in cm Height 85

Width 60

Depth 60

EEI 55,9 Energy efficiency 
class

E

Cleaning perfor-
mance index

1,13 Drying performance 
index

1,07

Energy consumption 
in kWh [per cycle], 
based on the 
eco programme 
using cold water 
fill. Actual energy 
consumption will 
depend on how the 
appliance is used.

0,923 Water consumption 
in litres [per cycle], 
based on the eco 
programme. Actual 
water consumption 
will depend on 
how the appliance 
is used and on the 
hardness of the 
water.

12

Programme dura-
tion (h:min)

3:25 Type Built-in

Free-standing √

Airborne acoustical 
noise emissions  
(dB(A) re 1 pW)

49 Airborne acoustical 
noise emission class

C

Off-mode (W) 1 Standby mode (W)

Delay start (W) (if 
applicable)

1 Networked standby 
(W) (if applicable)

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12
Additional information:
Weblink to the manufacturer’s website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation 
(EU) 2019/2022 is found: http://www.amica-group.com/



Karta informacyjna produktu PL
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017
Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Amica

Adres dostawcy: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska

Identyfikator modelu: DFV61E6aISMG 1193550

Ogólne parametry produktu:

Parametr Wartość Parametr Wartość

Pojemność znamio-
nowa (ps)

12 Wymiary w cm Wysokość 85

Szerokość 60

Głębokość 60

EEI 55,9 Klasa efektywności 
energetycznej

E

Wskaźnik efektyw-
ności zmywania

1,13 Wskaźnik efektyw-
ności suszenia

1,07

Zużycie energii 
w kWh [na cykl], 
na podstawie 
programu eco z wy-
korzystaniem zimnej 
wody. Rzeczywiste 
zużycie energii 
zależy od sposobu 
użytkowania urzą-
dzenia.

0,923 Zużycie wody w 
litrach [na cykl], na 
podstawie progra-
mu eco. Rzeczywiste 
zużycie wody zależy 
od sposobu użytko-
wania urządzenia i 
twardości wody.

12

Czas trwania pro-
gramu (g:min)

3:25 Rodzaj do zabudowy

wolnostojąca √

Emisja hałasu 
akustycznego (dB(A) 
re 1 pW)

49 Klasa emisji hałasu 
akustycznego

C

Tryb wyłączenia (W) 1 Tryb czuwania (W)

Stan opóźnio-
nego startu (W) 
(w stosownych 
przypadkach)

1 Tryb czuwania przy 
podłączeniu do sieci 
(W) (w stosownych 
przypadkach)

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (miesiące): 12
Informacje dodatkowe:
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzania Komisji 
(UE) 2019/2022: https://www.amica.pl/




