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RICHTLĲN 2002/40/EG VAN DE COMMISSIE
van 8 mei 2002

houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlĳn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de
energie-etikettering van elektrische ovens voor huishoudelĳk gebruik

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Richtlĳn 92/75/EEG van de Raad van 22 september
1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het
verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de
standaardproductinformatie van huishoudelĳke apparaten (1),
en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlĳn 92/75/EEG bepaalt dat de Commissie uitvoe-
ringsrichtlĳnen vaststelt met betrekking tot verscheidene
huishoudelĳke apparaten, met inbegrip van elektrische
ovens.

(2) Het elektriciteitsverbruik van elektrische ovens maakt
een belangrĳk deel van de totale energiebehoefte van de
huishoudens in de Gemeenschap uit, terwĳl er aanzien-
lĳke mogelĳkheden zĳn het energieverbruik van deze
apparaten te verlagen.

(3) Geharmoniseerde normen zĳn technische specificaties
welke zĳn goedgekeurd door de Europese normalisatie-
instanties, als genoemd in bĳlage I bĳ Richtlĳn 98/34/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni
1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van normen en technische voorschriften en regels betref-
fende de diensten van de informatiemaatschappĳ (2),
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/48/EG (3).

(4) Informatie betreffende het voortgebrachte geluid dient
indien dit door de lidstaten wordt geëist, te worden
verstrekt op grond van Richtlĳn 86/594/EEG van de
Raad van 1 december 1986 betreffende het door huis-
houdelĳke apparaten voortgebrachte luchtgeluid (4).

(5) Richtlĳn 79/531/EEG van de Raad van 14 mei 1979
houdende toepassing op elektrische ovens van Richtlĳn
79/530/EEG betreffende de informatie, door middel van
etikettering, over het energieverbruik van in de huishou-
ding gebruikte apparaten (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ de
Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Finland en Zweden,
dient met ingang van de toepassingsdatum van de
onderhavige richtlĳn te worden ingetrokken.

(6) De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeen-
stemming met het advies van het bĳ artikel 10 van
Richtlĳn 92/75/EEG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Deze richtlĳn is van toepassing op huishoudelĳk
gebruikte elektrische ovens welke op het elektrisch net worden
aangesloten, met inbegrip van ovens die deel uitmaken van
grotere apparaten.

2. Deze richtlĳn geldt niet voor de volgende ovens:

a) ovens die ook op andere energiebronnen kunnen werken;

b) ovens die niet onder de in artikel 2 bedoelde geharmoni-
seerde normen vallen;

c) draagbare ovens, niet op de plaats van gebruik bevestigd,
met een massa van minder dan 18 kg, mits zĳ niet voor
inbouwinrichtingen bedoeld zĳn.

3. Het energieverbruik van de stoomfunctie, uitgezonderd
de „hete stoom”-functie, valt niet onder deze richtlĳn.

Artikel 2

1. De uit hoofde van deze richtlĳn vereiste informatie zal
worden verkregen door middel van metingen in overeenstem-
ming met geharmoniseerde normen die zĳn goedgekeurd door
het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie
(Cenelec), zulks in opdracht van de Commissie, in overeen-
stemming met Richtlĳn 98/34/EG, waarvan de referentienum-
mers zĳn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen en waarvoor de lidstaten de referentienummers
van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde
normen zĳn omgezet hebben gepubliceerd.

Het bepaalde in de bĳlagen I, II en III bĳ deze richtlĳn op grond
waarvan geluidsinformatie moet worden verstrekt, is alleen van
toepassing indien deze informatie krachtens artikel 3 van
Richtlĳn 86/594/EEG door de lidstaten wordt geëist. Deze
informatie wordt overeenkomstig laatstgenoemde richtlĳn
gemeten.

2. De in de onderhavige richtlĳn gebruikte begrippen
hebben dezelfde betekenis als in Richtlĳn 92/75/EEG.

Artikel 3

1. De in artikel 2, lid 3, van Richtlĳn 92/75/EEG bedoelde
technische documentatie omvat:

a) de naam en het adres van de leverancier;

b) een algemene beschrĳving van het model, waardoor het
eenduidig en gemakkelĳk te herkennen is;

(1) PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16.
(2) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.
(3) PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.
(4) PB L 344 van 6.12.1986, blz. 24.
(5) PB L 145 van 13.6.1979, blz. 7.
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c) informatie, waaronder voorzover dienstig tekeningen, met
betrekking tot de belangrĳkste ontwerpeigenschappen van
het model en met name elementen die het energieverbruik
aanmerkelĳk beïnvloeden;

d) verslagen van relevante metingen die zĳn uitgevoerd
volgens testprocedures, die deel uitmaken van de in artikel
2, lid 1, bedoelde geharmoniseerde normen;

e) de eventuele gebruiksaanwĳzing.

2. Het in artikel 2, lid 1, van Richtlĳn 92/75/EEG bedoelde
etiket moet voldoen aan het bepaalde in bĳlage I bĳ de onder-
havige richtlĳn.

Het etiket dient duidelĳk zichtbaar te worden aangebracht op
de deur van het apparaat op een zodanige wĳze dat het niet
aan het oog wordt onttrokken. In het geval van ovens met
meer dan één bakruimte, krĳgen alle bakruimtes hun eigen
etiket, behalve die welke niet onder de in artikel 2 bedoelde
geharmoniseerde normen vallen.

3. De inhoud en opmaak van de in artikel 2, lid 1, van
Richtlĳn 92/75/EEG bedoelde kaart met productinformatie
moet voldoen aan het bepaalde in bĳlage II bĳ de onderhavige
richtlĳn.

4. Wanneer de apparaten te koop, te huur, of voor huur-
koop worden aangeboden door middel van een gedrukte of
geschreven mededeling dan wel op enigerlei andere wĳze,
waarbĳ mag worden verwacht dat de potentiële koper het
apparaat niet zal kunnen zien tentoongesteld, zoals een schrif-
telĳke aanbieding, een postordercatalogus, advertenties op het
internet of via andere elektronische media, moet deze medede-
ling alle in bĳlage III vermelde informatie omvatten.

Dit vereiste geldt tevens voor aanbiedingen van inbouwovens
voor inbouwkeukens.

5. De energie-efficiëntieklasse van elke bakruimte wordt
bepaald in overeenstemming met bĳlage IV.

6. De op de kaart en het etiket, als bedoeld in artikel 2, lid
1, van Richtlĳn 92/75/EEG, te gebruiken passende termen
worden gekozen uit de in bĳlage V bĳ de onderhavige richtlĳn
opgenomen tabel.

Artikel 4

De lidstaten zullen tot 30 juni 2003 het op de markt brengen,
de verkoop en/of de tentoonstelling van producten, alsmede de
distributie van de in artikel 3, lid 4, bedoelde mededelingen
welke niet aan het bepaalde in deze richtlĳn voldoen, toestaan.

Artikel 5

1. De lidstaten dienen vóór 31 december 2002 de bepa-
lingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zĳn om aan
deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie hiervan
onverwĳld in kennis.

Zĳ passen deze bepalingen toe vanaf 1 januari 2003.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepa-
lingen. De regels voor deze verwĳzing worden door de
lidstaten vastgesteld.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle bepa-
lingen van nationaal recht mee, die zĳ op het onder deze
richtlĳn vallende gebied vaststellen.

Artikel 6

Richtlĳn 79/531/EEG wordt met ingang van 1 januari 2003
ingetrokken.

Artikel 7

Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Artikel 8

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2002.

Voor de Commissie

Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter
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BĲLAGE I

HET ETIKET

Opmaak

1. Als etiket dient uit de volgende illustraties de versie in de passende taal te worden gekozen:
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2. Het etiket moet de hieronder vermelde gespecificeerde gegevens bevatten:

Specificatie

I. Naam of handelsmerk van de leverancier.

II. Typeaanduiding van de leverancier.

III. De energie-efficiëntieklasse van de bakruimte(s) van het overeenkomstig bĳlage IV vastgestelde model. De punt
van de pĳl welke de lettercode bevat moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als de punt van de pĳl die de
energie-efficiëntieklasse aanduidt.

De pĳl welke de lettercode bevat mag niet minder hoog worden geplaatst dan, noch meer dan tweemaal zo hoog
worden geplaatst als de pĳl die de energie-efficiëntieklasse aanduidt.

IV. Onverminderd enigerlei vereisten uit hoofde van het communautaire milieukeursysteem, wanneer een model
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000
inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (1), de milieukeur heeft
gekregen, mag een kopie van deze milieukeur hier worden toegevoegd.

V. Energieverbruik in kWh voor de verhittingsfunctie(s) (conventioneel en/of geforceerde lucht) (van apparaten)
gebaseerd op standaardbelasting bepaald in overeenstemming met de testprocedures van de in artikel 2 bedoelde
geharmoniseerde normen.

VI. Het bruikbare volume van de bakruimte in liters, bepaald in overeenstemming met de in artikel 2 bedoelde
geharmoniseerde normen.

VII. De grootte van het apparaat, dat als volgt wordt vastgesteld:

klein: 12 l ≤ volume < 35 l;

middelgroot: 35 l ≤ volume < 65 l;

groot: 65 l ≤ volume.

De indicatorpĳl wordt hier op dezelfde hoogte geplaatst als de van toepassing zĳnde grootte.

VIII. In voorkomend geval het geluidsniveau gemeten tĳdens de functie ter bepaling van de energie-efficiëntie, zulks
overeenkomstig Richtlĳn 86/594/EEG (2).

Opmerking

In bĳlage V zĳn de met de bovenstaande termen overeenkomende termen in andere talen vermeld.

Opschriften

3. Het etiket bevat o.a. de volgende kleurcodes en beeldelementen:

Gebruikte kleuren:

CMYK — cyaan, magenta, geel, zwart

Voorbeeld: 07X0: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

Pĳlen:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Kleur van de omtrek: X070

De achtergrondkleur van de pĳl die de energie-efficiëntieklasse aanduidt is zwart.

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

(1) PB L 237 van 21.9.2000, blz. 1.
(2) De desbetreffende normen zĳn EN 60704-2-10 (geluidsmeting) en EN 60704-3 (verificatie).
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BĲLAGE II

DE KAART

De kaart bevat de volgende informatie. De informatie kan worden verstrekt in de vorm van een tabel voor een aantal
apparaten die door dezelfde leverancier worden geleverd, in welk geval de informatie in de opgegeven volgorde wordt
vermeld, of wordt verstrekt in samenhang met de beschrĳving van het apparaat:

1. Handelsmerk van de leverancier.

2. Typeaanduiding van de leverancier.

3. De energie-efficiëntieklasse van de bakruimte(s) van het model als vastgesteld in overeenstemming met bĳlage IV.
Uitgedrukt als „Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot en met G (inefficiënt)”. Wanneer deze
informatie in de vorm van een tabel wordt verstrekt, mag dit op een andere manier worden uitgedrukt, op
voorwaarde dat het duidelĳk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt. De aanduiding van de
verhittingsfunctie waarvoor de energie-efficiëntieklasse bepaald wordt.

4. Wanneer de informatie in tabelvorm wordt verstrekt en wanneer aan sommige apparaten uit de tabel krachtens
Verordening (EG) nr. 1980/2000 een „communautaire milieukeur” is toegekend, kan dit hier worden vermeld. In dit
geval luidt het rubriekopschrift „Communautaire milieukeur” en bestaat de vermelding uit een afbeelding van het logo
van de milieukeur. Deze bepaling geldt onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem voor
de toekenning van communautaire milieukeuren.

5. Energieverbruik in kWh voor de verhittingsfunctie(s) (conventioneel en/of geforceerde lucht en/of hete stoom) (van
apparaten) gebaseerd op standaardbelasting bepaald in overeenstemming met de testprocedures van de in artikel 2
bedoelde geharmoniseerde normen.

6. Bruikbare volume van de oven in liters, als bepaald in overeenstemming met de in artikel 2 bedoelde geharmoni-
seerde normen.

7. De grootte van het apparaat, dat als volgt wordt vastgesteld:

klein: 12 l ≤ volume < 35 l;
middelgroot: 35 l ≤ volume < 65 l;
groot: 65 l ≤ volume.

De indicatorpĳl wordt hier op dezelfde hoogte geplaatst als de van toepassing zĳnde grootte.

8. Bereidingstĳd bĳ standaardbelasting, vastgesteld in overeenstemming met de testprocedures van de in artikel 2
bedoelde geharmoniseerde normen.

9. In voorkomend geval het geluidsniveau gemeten tĳdens de functie ter bepaling van de energie-efficiëntie, zulks
overeenkomstig Richtlĳn 86/594/EEG (1).

10. Aanduiding van het energieverbruik bĳ uitgeschakelde verhittingsfunctie en met de oven in de zuinigste stand, zodra
een geschikte geharmoniseerde norm voor stand-by-verliezen beschikbaar is.

11. De oppervlakte van de grootste bakplaat uitgedrukt in cm2, overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde
norm.

Wanneer de kaart een afbeelding van het etiket in kleur of in zwart-wit bevat, behoeft alleen de verdere informatie te
worden toegevoegd.

Opmerking

In bĳlage V zĳn de met de bovenstaande termen overeenkomende termen in andere talen vermeld.

(1) De desbetreffende normen zĳn EN 60704-2-10 (geluidsmeting) en EN 60704-3 (verificatie).
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BĲLAGE III

POSTORDERVERKOOP EN ANDERE VORMEN VAN AFSTANDSVERKOOP

Postordercatalogi, reclameboodschappen, schriftelĳke aanbiedingen, advertenties op het internet of via andere elektroni-
sche media, als bedoeld in artikel 3, lid 4, waaronder aanbiedingen voor in te bouwen ovens voor inbouwkeukens, dienen,
in de aangegeven volgorde, de onderstaande gegevens te bevatten:

1. Handelsmerk van de fabrikant en modelaanduiding (bĳlage II, punten 1 en 2)
2. Energie-efficiëntieklasse (bĳlage II, punt 3)
3. Energieverbruik (bĳlage II, punt 5)
4. Bruikbaar volume (bĳlage II, punt 6)
5. Grootte (bĳlage II, punt 7)
6. Geluid (bĳlage II, punt 9).

Indien andere op de kaart vermelde informatie wordt verstrekt, wordt deze in de in bĳlage II vastgestelde vorm
weergegeven en in de voor de kaart vastgestelde volgorde in bovenstaande lĳst opgenomen.

Opmerking

In bĳlage V zĳn de met de bovenstaande termen overeenkomende termen in andere talen vermeld.
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Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik E (1) (kWh) gebaseerd
op standaardbelasting

Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik E (1) (kWh) gebaseerd
op standaardbelasting

Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik E (1) (kWh) gebaseerd
op standaardbelasting

BĲLAGE IV

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

De energie-efficiëntieklasse van een bakruimte wordt als volgt bepaald:

Tabel 1 — Ovens met klein volume bakruimte

A E < 0,60

B 0,60 ≤ E < 0,80

C 0,80 ≤ E < 1,00

D 1,00 ≤ E < 1,20

E 1,20 ≤ E < 1,40

F 1,40 ≤ E < 1,60

G 1,60 ≤ E

(1) Bepaald overeenkomstig bĳlage I, specificatie V.

Tabel 2 — Ovens met middelgroot volume bakruimte

A E < 0,80

B 0,80 ≤ E < 1,00

C 1,00 ≤ E < 1,20

D 1,20 ≤ E < 1,40

E 1,40 ≤ E < 1,60

F 1,60 ≤ E < 1,80

G 1,80 ≤ E

(1) Bepaald overeenkomstig bĳlage I, specificatie V.

Tabel 3 — Ovens met groot volume bakruimte

A E < 1,00

B 1,00 ≤ E < 1,20

C 1,20 ≤ E < 1,40

D 1,40 ≤ E < 1,60

E 1,60 ≤ E < 1,80

F 1,80 ≤ E < 2,00

G 2,00 ≤ E

(1) Bepaald overeenkomstig bĳlage I, specificatie V.
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BĲLAGE V

OP HET ETIKET EN DE KAART TE GEBRUIKEN TERMEN

Te gebruiken termen in de diverse Gemeenschapstalen:

⊗ Energía Energi Energie Ενέργεια Energy Énergie Energia Energie Energia Energi Energia

⊗ Horno
eléctrico

El-ovne Elektroback-
öfen

Ηλεκτρικός
φούρνος

Electric oven Four
électrique

Forno
elettrico

Elektrische
oven

Forno
eléctrico

Elektrisk ugn Sähköuuni

I 1 1 Fabricante Mærke Hersteller Προµηθευτής Manufacturer Fabricant Costruttore Fabrikant Fabricante Leverantör Tavaran-
toimittaja

II 2 1 Modelo Model Modell Μοντέλο Model Modèle Modello Model Modelo Modell Malli

⊗ Más eficiente Lavt forbrug Niedriger
Verbrauch

Πιο αποδοτικό More
efficient

Économe Bassi
consumi

Efficiënt Eficiente Låg
förbrukning

Vähän
kuluttava

⊗ Menos
eficiente

Højt forbrug Hoher
Verbrauch

Λιγότερο
αποδοτικό

Less efficient Peu économe Alti consumi Inefficiënt Ineficiente Hög förbruk-
ning

Paljon
kuluttava

3 2 Clase de
eficiencia
energética …
en una escala
que abarca
de A (más
eficiente) a G
(menos
eficiente)

Relativt ener-
giforbrug …
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt
forbrug)

Energieeffi-
zienzklasse
… auf einer
Skala von A
(niedriger
Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch)

Τάξη ενεργε-
ιακής
απόδοσης …
σε µια
κλίµακα από
το Α (πιο
αποδοτικό)
έως το G
(λιγότερο
αποδοτικό)

Energy effi-
ciency class
… on a scale
of A (more
efficient) to
G (less effi-
cient)

Classement
selon son
efficacité
énergétique
… sur une
échelle allant
de A
(économe) à
G (peu
économe)

Classe di effi-
cienza ener-
getica … su
una scala da
A (bassi
consumi) a G
(alti
consumi)

Energie-effi-
ciëntieklasse
… op een
schaal van A
(efficiënt) tot
G (ineffi-
ciënt)

Classe de
eficiência
energética …
numa escala
de A
(eficiente) a
G (inefi-
ciente)

Energieffekti-
vitetsklass på
en skala från
A (låg
förbrukning)
till G (hög
förbrukning)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla
A:sta (vähän
kuluttava)
G:hen (paljon
kuluttava)

Superficie de
cocción

Bageareal Backfläche Επιφάνεια
ψησίµατος

Baking area Surface de
cuisson

Superficie di
cottura

Bakopper-
vlak

Zona de
cozedura

Bakningsyta Paistoala

V 5 3 Consumo de
energía

Energifor-
brug

Energiever-
brauch

Κατανάλωση
ενέργειας

Energy
consumption

Consomma-
tion
d'énergie

Consumo di
energia

Energiever-
bruik

Consumo de
energia

Energiför-
brukning

Energian-
kulutus
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V 5 3 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

V 5 3 Función de
calenta-
miento

Opvarm-
ningsfunk-
tion

Beheizung Λειτουργία
θέρµανσης

Heating
function

Fonction
chauffage

Funzione di
riscalda-
mento

Verhittings-
functie

Função de
aquecimento

Värmnings-
funktion

Lämmitys-
toiminto

V 5 3 Calenta-
miento
convencional

Traditionel
opvarmning

Konventio-
nelle Behei-
zung

Συµβατική Conventional Classique Convezione
naturale

Conventio-
neel

Convenci-
onal

Konventio-
nell värm-
ning

Ylä-alalämpö

V 5 3 Convección
forzada

Varmluft Umluft/
Heißluft

Με κυκλο-
φορία θερµού
αέρα

Forced air
convection

Convection
forcée

Funzione di
riscalda-
mento a
convezione
forzata

Geforceerde
luchtcon-
vectie

Convecção
forçada de ar

Värmning
med varm-
luft

Kiertoilma

V 5 3 Con carga
normal

Baseret på
standardbe-
lastning

Bei Standard-
beladung

Με βάση
τυποποιηµένο
φορτίο

Based on
standard
load

Calculée en
charge
normalisée

Riferito al
carico
normalizzato

Gebaseerd
op normbe-
lasting

Com base na
carga-padrão

Baserad på
provning
med stan-
dardlast

Perustuu stan-
dardin mukai-
seen testiin

VI 6 4 Volumen
neto (litros)

Netto-
volumen
(liter)

Netto-
volumen
(Liter)

Ωφέλιµος
όγκος (Λίτρα)

Usable
volume
(litres)

Volume utile
(litres)

Volume utile
(litri)

Netto
volume (liter)

Volume útil
Litros

Användbar
volym (liter)

Käyttötilavuus
(litraa)

VII 7 5 Tipo Type Typ Τύπος Size Type Tipo Type Tipo Storlek Tyyppi

VII 7 5 Pequeño Lille Klein Μικρός Small Faible
volume

Piccolo Klein pequeno Liten Pieni

VII 7 5 Medio Mellemstort Mittel Μεσαίος Medium Volume
moyen

Medio Middelgroot médio Medelstor Keski-
kokoinen

VII 7 5 Grande Stort Groß Μεγάλος Large Grand
volume

Grande Groot grande Stor Suuri

8 Tiempo de
cocción con
carga normal

Kogetid ved
standardbe-
lastning

Kochzeit bei
Standard-
beladung

Χρόνος για
ψήσιµο τυπο-
ποιηµένου
φορτίου

Time to
cook stand-
ard load

Temps de
cuisson en
charge
normale

Tempo
necessario
per cottura
carico
normale

Bereidings-
tĳd bĳ stan-
daardbelas-
ting

Tempo de
cozedura da
carga-padrão

Tillagningstid
för en stan-
dardlast

Valmistusaika
vakiokuormi-
tuksella
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VIII 9 6 Ruido [dB(A)
re 1 pW]

Lydeffekt-
niveau dB(A)
(Støj)

Geräusch
(dB(A) re 1
pW)

Θόρυβος
[dB(Α) ανά 1
pW]

Noise (dB(A)
re 1 pW)

Bruit [dB(A)
re 1 pW]

Rumore
[dB(A) re 1
pW]

Geluidsni-
veau dB(A)
re 1 pW

Nível de
ruído dB(A)
re 1 pW

Bullernivå
dB(A) re 1
pW

Melu (dB(A) re
1 pW)

⊗ Ficha de
información
detallada en
los folletos
del producto

Brochurerne
om produk-
terne inde-
holder yder-
ligere oply-
sninger

Ein Daten-
blatt mit
weiteren
Geräte-
angaben ist
in den Pros-
pekten
enthalten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερω-
τικό
φυλλάδιο

Further
information
is contained
in product
brochures

Une fiche
d'informa-
tion détaillée
figure dans
la brochure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareg-
giata

Een kaart
met nadere
gegevens is
opgenomen
in de
brochures
over het
apparaat

Ficha porme-
norizada em
folheto do
produto

Produktbro-
schyren
innehåller
ytterligare
information

Tuote-esit-
teissä on lisä-
tietoja

11 Superficie de
la placa de
cocción de
mayor
tamaño

Arealet af
den største
bageplade

Größe des
größten
Backblechs

Η µεγαλύτερη
επιφάνεια
ψησίµατος
εκφραζόµενη

The area of
the largest
baking sheet

Aire de la
surface de la
plus grande
plaque pour
patisserie

Superficie
del piano di
cottura più
grande

Oppervlakte
van de
grootste
bakplaat

Área da
superfície da
maior placa
de pastelaria

Ytan för den
största
bakplåten

Suurimman
leivinpellin ala

⊗ Norma
EN 50304

Standard:
EN 50304

Norm
EN 50304

Πρότυπο
EN 50304

Norm
EN 50304

Norme
EN 50304

Norma
EN 50304

Norm
EN 50304

Norma
EN 50304

Standard
EN 50304

Standardi
EN 50304

Directiva
2002/40/CE
sobre etique-
tado energé-
tico de los
hornos eléc-
tricos

Direktiv
2002/40/EF
om energi-
mærkning af
el-ovne

Richtlinie
Energie-
etikettierung
2002/40/EG
für Elektro-
backöfen

Οδηγία
2002/40/ΕΚ
για την
επισήµανση
της κατα-
νάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας

Energy Label
Directive
2002/40/EC
of electric
ovens

Directive
«Étiquetage
énergétique»
2002/40/CE
des fours
électriques

Direttiva
2002/40/CE
sull'etichetta-
tura dei forni
elettrici

Richtlĳn
2002/40/EG
over energie-
etikettering
van elektri-
sche ovens

Directiva
«etiquetagem
energética»
2002/40/CE
dos fornos
eléctricos

Direktiv
2002/40/EG
om energi-
märkning av
elektriska
hushålls-
ugnar

Direktiivi
2002/40/EY
sähköuunien
energia-merk-
innästä


