FISZKA PRODUKTU
Pojemno ci znamionowa (bawe na 60° przy pe nym adunku) (kg)
Klasa efektywno ci energetycznej
Zu ycie energii (kWh/rok)*
Zu ycie wody (L/rok)**
Klasa efektywno ci wirowania
Ha as (pranie) (dB(A)))
Ha as (wirowanie) (dB(A)))
Max pr dko wirowania (rpm)***
Pozostajaca ilo wilgoci (%)***
Zu ycie energii (bawe na 60° przy pe nym adunku)(kWh/cykl)
Zu ycie energii (bawe na 60° przy cz ciowym adunku)(kWh/cykl)
Zu ycie energii (bawe na 40° przy cz ciowym adunku)(kWh/cykl)
Zu ycie wody (bawe na 60° przy pe nym adunku)(l/cykl)
Zu ycie wody (bawe na 60° przy cz ciowym adunku)(L/cykl)
Zu ycie wody (bawe na 40° przy cz ciowym adunku)(L/cykl)
Pobór mocy (tryb-wy czona)(W)
Pobór mocy (tryb w czona)(W)
ugo programu (min) (bawe na 60° przy pe nym adunku)
ugo programu (min) (bawe na 60° przy cz ciowym adunku)
ugo programu (min) (bawe na 40° przy cz ciowym adunku)
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0,91
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48
41
41
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1,00
200
175
170

•

Program numer 2
s standardowymi programami prania, których dotycz informacje na etykiecie i fiszce
mówi ce, e programy te s odpowiednie do prania bawe ny normalnie zabrudzonej, i e s one najbardziej
wydajnymi programami, bior c pod uwag po czone zu ycie energii i wody.

•

Rzeczywista temperatura wody mo e ró ni si od deklarowanej temperatury cyklu.

•

Czas trwania programu, pobór energii i wody mo e si ró ni w zale no ci od masy adunku i rodzaju
prania, wybranych funkcji dodatkowych, temperatury wody w kranie i temperatury otoczenia.

•

Dla programów prania w niskiej temperaturze zaleca si u ywanie detergentów w p ynie.

•
*
**
***

Ilo u ywanego p ynu mo e si ró ni w zale no ci od ilo ci prania i poziomu jego zabrudzenia. Prosz stosowa
si do wskazówek producenta detergentu dotycz cych ilo ci p ynu, jakiej powinno si u do prania.
Na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawe ny w temperaturze 60°C i 40°C, przy
pe nym i cz ciowym adunku, oraz przy korzystaniu z trybów niskiego poboru mocy. Rzeczywiste zu ycie energii
dzie zale
od sposobu eksploatacji urz dzenia.
Na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawe ny w temperaturze 60°C i 40°C, przy
pe nym i cz ciowym adunku. Rzeczywiste zu ycie wody b dzie zale
od sposobu eksploatacji urz dzenia.
Na podstawie wyników testów standardowych programów prania bawe ny w temperaturze 60°C, przy pe nym i
cz ciowym obci eniu, oraz standardowych programów prania bawe ny w temperaturze 40°C, przy cz ciowym
obci eniu.
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