Az ellenırzés alá vont termékek és a vizsgálatok megállapításai
Sorszám

1.

2.

A termék megnevezése
(márkanév, modell- vagy
típusszám)

Samsung márkájú, ME732K
modellszámú mikrohullámú
sütı

LG márkájú, MS2042U /00
modellszámú mikrohullámú
sütı

Termék képe

Vizsgálati
eredmények

Követelmények

Értékelés

Mért teljesítményfelvételi
érték idıkijelzés mellett
a készenléti üzemmód
elsı 10 percében 2,14 W,
10 perc eltelte után
0,66 W a készülék 230 V~
feszültségen történı
mőködtetése, és a
készenléti üzemmód
állandósult állapota
mellett.

A 2010. január 1. és 2013.
január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütık teljesítményfelvétele
reaktiválási funkciót és
információ- vagy állapotkijelzést egyidejőleg biztosító bármilyen állapotban
legfeljebb 0,1%-kal
haladhatja meg az elıírt
2,00 W-ot.

A követelmény
teljesült

A 2010. január 1. és 2013.
január 7. között forgalomA készülék kézzel történı
ba hozott mikrohullámú sükijelzés nélküli
tık teljesítményfelvétele
reaktiválási üzemmódba
csak reaktiválási funkciót
kapcsolása után, a mért
biztosító állapotban
teljesítményfelvétel
legfeljebb 0,1%-kal
0,42 W.
haladhatja meg az elıírt
1,00 W-ot.

A követelmény
teljesült

A 2010. január 1. és 2013.
január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütık teljesítményfelvétele
reaktiválási funkciót és
információ- vagy állapotkijelzést egyidejőleg biztosító bármilyen állapotban
legfeljebb 0,1%-kal
haladhatja meg az elıírt
2,00 W-ot.

A követelmény
teljesült

A 2010. január 1. és 2013.
január 7. között forgalomA készülék kézzel történı
ba hozott mikrohullámú sükijelzés nélküli
tık teljesítményfelvétele
reaktiválási üzemmódba
csak reaktiválási funkciót
kapcsolása után, a mért
biztosító állapotban
teljesítményfelvétel
legfeljebb 0,1%-kal
0,33 W.
haladhatja meg az elıírt
1,00 W-ot.

A követelmény
teljesült

Mért teljesítményfelvételi
érték idıkijelzés mellett
készenléti üzemmódban
0,53 W a készülék 230 V~
feszültségen történı
mőködtetése, és a
készenléti üzemmód
állandósult állapota
mellett.
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3.

4.

A termék megnevezése
(márkanév, modell- vagy
típusszám)

SHARP márkájú, R-242(W)E
típusjelöléső mikrohullámú
sütı

gorenje márkájú, MO 17 DW
modellszámú, SXB177YZ-U
típusjelöléső mikrohullámú
sütı

Termék képe

Vizsgálati
eredmények

Követelmények

Értékelés

Mért teljesítményfelvételi
érték idıkijelzés mellett
készenléti üzemmódban
0,68 W a készülék 230 V~
feszültségen történı
mőködtetése, és a
készenléti üzemmód
állandósult állapota
mellett.

A 2010. január 1. és 2013.
január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütık teljesítményfelvétele
reaktiválási funkciót és
információ- vagy állapotkijelzést egyidejőleg biztosító bármilyen állapotban
legfeljebb 0,1%-kal
haladhatja meg az elıírt
2,00 W-ot.

A követelmény
teljesült

A készüléknek nem
rendelkezik
energiagazdálkodási
funkcióval

–

–

Mért teljesítményfelvételi
érték idıkijelzés mellett
készenléti üzemmódban
0,67 W a készülék 230 V~
feszültségen történı
mőködtetése, és a
készenléti üzemmód
állandósult állapota
mellett.

A 2010. január 1. és 2013.
január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütık teljesítményfelvétele
reaktiválási funkciót és
információ- vagy állapotkijelzést egyidejőleg biztosító bármilyen állapotban
legfeljebb 0,1%-kal
haladhatja meg az elıírt
2,00 W-ot.

A követelmény
teljesült

A készülék nem
rendelkezik
energiagazdálkodási
funkcióval

–

–
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5.

A termék megnevezése
(márkanév, modell- vagy
típusszám)

Tarrington House márkájú,
MWD 3400G modellszámú
kombinált mikrohullámú
sütı

Termék képe

Vizsgálati
eredmények

A 2013. január 7. után
Mért teljesítményfelvételi
forgalomba hozott
érték idıkijelzés mellett
mikrohullámú sütık
készenléti üzemmódban
teljesítményfelvétele
0,83 W a készülék 230 V~
reaktiválási funkciót és
feszültségen történı
információ- vagy állapotkimőködtetése, és a
jelzést egyidejőleg biztosító bármilyen állapotban
készenléti üzemmód
legfeljebb 0,10 W-tal
állandósult állapota
haladhatja meg az elıírt
mellett.
1,00 W-ot.

A készülék rendelkezik
energiagazdálkodási
funkcióval

6.

TESCO márkájú, MG2011
modellszámú kombinált
mikrohullámú sütı

Követelmények

A 2013. január 7. után
forgalomba hozott
mikrohullámú sütıknek
rendelkezniük kell
energiagazdálkodási
funkcióval.

A 2013. január 7. után
Mért teljesítményfelvételi
forgalomba hozott
érték idıkijelzés mellett
mikrohullámú sütık
készenléti üzemmódban
teljesítményfelvétele
0,62 W a készülék 230 V~
reaktiválási funkciót és
feszültségen történı
információ- vagy állapotkimőködtetése, és a
jelzést egyidejőleg biztosíkészenléti üzemmód
tó bármilyen állapotban
legfeljebb 0,10 W-tal
állandósult állapota
haladhatja meg az elıírt
mellett.
1,00 W-ot.

A készülék rendelkezik
energiagazdálkodási
funkcióval

A 2013. január 7. után
forgalomba hozott
mikrohullámú sütıknek
rendelkezniük kell
energiagazdálkodási
funkcióval.

Értékelés

A követelmény
teljesült

A követelmény
teljesült

A követelmény
teljesült

A követelmény
teljesült
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7.

A termék megnevezése
(márkanév, modell- vagy
típusszám)

Orion márkájú, OM-5121D
modellszámú kombinált
mikrohullámú sütı

Termék képe

Vizsgálati
eredmények

Követelmények

Mért teljesítményfelvételi
érték idıkijelzés mellett
A 2013. január 7. után
készenléti üzemmódban
forgalomba hozott
1,50 W a készülék 230 V~
mikrohullámú
sütık
feszültségen történı
teljesítményfelvétele
mőködtetése, és a
reaktiválási funkciót és
készenléti üzemmód
információ- vagy állapotkiállandósult állapota
jelzést egyidejőleg biztosímellett.
tó bármilyen állapotban
A további 3 db
legfeljebb 0,10 W-tal
készüléken mért
haladhatja meg az elıírt
teljesítményfelvételi
1,00 W-ot.
értékek számtani átlaga
1,485 W.

A készülék nem
rendelkezik
energiagazdálkodási
funkcióval.

A 2013. január 7. után
forgalomba hozott
mikrohullámú sütıknek
rendelkezniük kell
energiagazdálkodási
funkcióval.

Értékelés

A követelmény
nem teljesült

A követelmény
nem teljesült
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