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Candy CDP 1L949W

Candy Hoover Oy

Weidekampsgade 6

2300 København S

A+
Produktets tekniske dokumentation kan 

ikke bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

jun-17 Ingen

Electrolux ESF2400OW

Electrolux Home Products Denmark A/S

Strevelinsvej 38-40

7000 Fredericia

A+
Produktets tekniske dokumentation kan 

ikke bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

jul-17 Ingen

Matsui MDWTT15E

Elgiganten A/S

Arne Jacobsens Allé 16,2.

2300 København S

A+
Produktets tekniske dokumentation kan 

ikke bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

aug-17 Ingen

Scandomestic SFO 2201

Scandomestic A/S

Thrigesvej 2

8600 Silkeborg

A+
Produktets tekniske dokumentation kan 

ikke bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

aug-17 Ingen

Senz STD49W15

Power A/S

Hovedvejen 197

2600 Glostrup

A+
Produktets tekniske dokumentation kan 

ikke bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

aug-17 Ingen

AEG F77420WOP

Electrolux Home Products Denmark A/S

Strevelinsvej 38-40

7000 Fredericia

A++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved kontrol af teknisk 

dokumentation

maj-17 Ingen

Beko DUS28020W

Grundig Nordic DK

Henriettevej 69

5000 Odence C

A++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved kontrol af teknisk 

dokumentation

maj-17 Ingen

Blomberg SGUS28020X

Grundig Nordic DK

Henriettevej 69

5000 Odence C

A++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved kontrol af teknisk 

dokumentation

maj-17 Ingen

Bosch SPV69T70EU

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

A++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved kontrol af teknisk 

dokumentation

maj-17 Ingen

Wasco WQP8

Harald Nyborg A/S

Gammel Højmevej 30

5250 Odense SV

A+

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved kontrol af teknisk 

dokumentation

maj-17 Ingen

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for opvaskemaskiner, foretaget af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter og Energistyrelsen. 

Forklaring af skemaet

• Grøn markering: Produktet/emballagen/butikken/dokumentet opfylder kravene.

• Rød markering: Produktet, butikken, emballagen eller dokumentet opfylder ikke kravene eller angiver forkerte data.

• "Opfylder krav fra ecodesign": Leverandøren har dokumenteret, at produktet er undersøgt og testet og overholder kravene. 

Kommentarer fra leverandør

Typer af kontrol

• Laboratoriemåling: Produktet er testet i et uafhængigt laboratorium for, om det lever op til det oplyste energimærke og krav til ecodesign. Målinger udføres i henhold til teststandard EN 50242:2008.

• Dokumentkontrol: Det er kontrolleret, om producentens egne oplysninger om produktet er korrekte og i overensstemmelse med oplysninger på energimærket, og om energikrav fra ecodesign er opfyldt.

* Produktet består kontrollen, hvis den målte værdi på energiforbruget afviger mindre end 10 % fra kravet/det oplyste.

Lovgrundlag 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og Kommissionens forordning (EU) nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner.         
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