
Μέγιστο φορτίο(Βαμβακερά 60
0
C) (Κιλά) 10,0

Ενεργειακή κλάση A+++

Κατανάλωση ενέργειας/έτος (kWh/a)* 216

Κατανάλωση νερού/έτος (L/a)** 11440

Επίπεδο απόδοσης στυψίματος B

Επίπεδο θορύβου (Πλύσιμο) (dB(A)) 62

Επίπεδο θορύβου (Στύψιμο) (dB(A)) 77

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (στροφές)*** 1208

Εναπομείνουσα υγρασία (%)*** 51

Κατανάλωση ενέργειας (Βαμβακερά 60° πλήρες φορτίο)(kWh/κύκλο) 1,16

Κατανάλωση ενέργειας (Βαμβακερά 60° μισό φορτίο)(kWh/κύκλο) 1,12

Κατανάλωση ενέργειας (Βαμβακερά 40° μισό φορτίο)(kWh/κύκλο) 0,60

Κατανάλωση νερού (Βαμβακερά 60° πλήρες φορτίο)(L/κύκλο) 60,9

Κατανάλωση νερού (Βαμβακερά 60° μισό φορτίο)(L/κύκλο) 48

Κατανάλωση νερού (Βαμβακερά 40° μισό φορτίο)(L/κύκλο) 43,7

Κατανάλωση ενέργειας (off-mode)(W) 0,08

Κατανάλωση ενέργειας (le -on mode)(W) 0,35

Διάρκεια κύκλου (λεπτά) (βαμβακερά 60
0

πλήρες φορτίο) 178

Διάρκεια κύκλου (λεπτά) (βαμβακερά 60
0

μισό φορτίο) 184

Διάρκεια κύκλου (λεπτά) (βαμβακερά 40
0

μισό φορτίο) 156
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Βασιζόμενη σε 220 κανονικές πλύσεις βαμβακερών στους 60
0
C και 40

0
C ολόκληρου και μισού φορτίου, και η κατανάλωση σε

κατάσταση αναμoνής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την χρήση της συσκευής.

Βασιζόμενη σε 220 κανονικές πλύσεις βαμβακερών στους 60
0
C και 40

0
C ολόκληρου και μισού φορτίου. Η πραγματική

κατανάλωση νερού εξαρτάται από την χρήση της συσκευής.

Βασιζόμενη σε αποτελέσματα δοκιμών σε βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60
0
C ολόκληρου και μισού φορτίου και βασικό

πρόγραμμα βαμβακερών 40
0
C μισού φορτίου.

δελτίο προϊόντος

Το πρόγραμμα νούμερο είναι τα βασικά προγράμματα που βασίζονται οι πληροφορίες για την συμπλήρωση της ενεργειακής2

ταμπέλας και του φύλλου, και ότι αυτά τα προγράμματα είναι κατάλληλα για να πλένεται κανονικά λερωμένα ρούχα και είναι τα

πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Η πραγματική θερμοκρασία νερού μπορεί να διαφέρει από την δηλωθέν θερμοκρασία του κύκλου πλύσης.

Οι πρόγραμμα διάρκειας, κατανάλωσης ενέργειας και κατανάλωσης νερού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το βάρος και τον

τύπο του φορτίου των ρούχων, τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες, τη θερμοκρασία του νερού της βρύσης και τη

θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Για τα προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία συνιστάται η χρήση υγρού απορρυπαντικού.

Η ποσότητα απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα της μπουγάδας και το πόσο

λερωμένα είναι τα ρούχα. Όσον αφορά την ποσότητα του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε, να τηρείτε τις οδηγίες των

κατασκευαστών του απορρυπαντικού.
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