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Jei taikoma gaminiui, tai žemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 812/2013 ir (EU) 814/2013 reikalavimais.
Amennyiben alkalmazható, a termékre vonatkozó alábbi információk a 812/2013/EU rendelet és a 814/2013/EU rendelet követelményein alapulnak.
Εφόσον αφορούν το προϊόν, τα παρακάτω στοιχεία βασίζονται στις απαιτήσεις των διατάξεων (ΕΕ) 812/2013 και (EΕ) 814/2013.
Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 nõuetel.
Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo
klasė

Savaiminis nuostolis (S) Talpa (V)

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály Hőtárolási veszteség (S) Tárolási térfogat (V)
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού Πάγιες απώλειες (S) Χωρητικότητα αποθήκευσης (V)

vee soojendamise energiatõhususe klass püsikadu (S) salvestusmaht (V)
Třída energetické účinnosti ohřevu vody Stálá ztráta (S) Užitný objem (V)

C 100,0 W 371,1 l

Kita svarbi įrengimo ir priežiūros, taip pat perdirbimo ir/arba šalinimo informacija yra aprašyta įrengimo ir naudojimo instrukcijose. Perskaitykite mon-
tavimo ir naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų.
További fontos információk: A telepítésre, karbantartásra, valamint az újrahasznosításra és/vagy az ártalmatlanításra vonatkozó információkat a szere-
lési és kezelési utasítások tartalmazzák. Olvassa el és kövesse a szerelési és kezelési utasításban foglaltakat!
Περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες για εγκατάσταση και συντήρηση, καθώς και ανακύκλωση και/ή απόρριψη περιγράφονται στις οδηγίες εγκατάστασης
και λειτουργίας. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού.
Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhen-
dites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.
Další důležité informace pro instalaci a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si
pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.
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Duomenys spausdinimo metu. Naujausia versija, kurią galima rasti internete.
Adatok a nyomtatás idején. A legújabb verzió elérhető az interneten.

Δεδομένα κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Tελευταία έκδοση διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
Andmed printimise ajal. Viimane versioon on saadaval Internetis.

Data v době tisku. Nejnovější verze je k dispozici na internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar 6720846708 (2021/01)


