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Anma yıkama kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60)

programının sıkma fazı için hava kaynaklı akustik

gürültü emisyon sınıfı

Anma yıkama kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60)

programının yıkama çevrimi için sıkma süresince hava

kaynaklı akustik gürültü emisyonu (dB(A) re 1 pW)
Yıkama ve kurutma çevriminin süresi (saat: dakika)

Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu(W) (olması halinde)

Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu Eco 40-60 (Eko

40-60) programı için her çevrim başına litre cinsinden

su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl

kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.

Santrifüj-kurutma verimliliği sınıfı

Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, Eco

40-60 (Eko 40-60)programı kullanarak ev tipi kurutmalı

çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için, her çevrim

başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi,

cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.

Eco 40-60 (Eko 40-60) programının program süresi

(saat:dakika)

Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanılarak ev

tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi

için temizlenen çamaşırdaki azami sıcaklık (°C)

24  Ay

Yıkama ve kurutma çevrimi kullanılarak, ev tipi

kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için

temizlenen çamaşırdaki azami sıcaklık (°C)

                  Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Yıkama Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin

(2019/2023/AB)  (SGM:2021/3) Ek-II’sinin 9 uncu maddesindeki bilgi için tedarikçinin internet sitesi:

Zaman erteleme (W) (olması halinde)

Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi

kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma

çevrimi için, her çevrim başına litre cinsinden su

tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl

kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.

Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi

kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma

çevrimi için, her çevrim başına kWh enerji tüketimi.

Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına

bağlı olacaktır.

Ağırlıklı kalan nem içeriği (%)

Bu ürün, yıkama çevrimi sırasında gümüş iyonlarını serbest bırakmak için tasarlanmıştır.

Anma yıkama
kapasitesi

Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi :

Hazırda bekleme konumu (olması halinde)Kapalı konum (W)  (olması halinde)

Yıkama verimliliği endeksi

Enerji Verimliliği Endeksi

Durulama etkinliği (g/kg) (kuru çamaşır)

Anma kapasite

General product parameters:

Ek Bilgiler:

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı :

Dönme hızı (rpm)

Anma kapasitesi (kg)
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Model Tanımlayıcı :
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Tedarikçinin adresi :

Enerji Verimliliği Sınıfı
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