
Menovitá kapacita (Bavlna 60° plná náplň) (kg) 5,0
Energetická trieda A+
Spotreba el. energie (kWh/rok)* 167
Spotreba vody (L/rok)** 9240
Trieda účinnosti odstřeďovania C
Hlučnost' (Pranie) (dB(A)) 58
Hlučnost' (Odstreďovanie) (dB(A)) 77
Max. otáčky odstreďovania (ot/min)*** 1000
Zvyšková vlhkost' (%)*** 62
Spotreba el. energie (Bavlna 60° plná náplň)(kWh/cyklus) 0,85
Spotreba el. energie (Bavlna 60° polovičná náplň)(kWh/cyklus) 0,66
Spotreba el. energie (Bavlna 40° polovičná náplň)(kWh/cyklus) 0,52
Spotreba vody (Bavlna 60° plná náplň)(L/cyklus) 43
Spotreba vody (Bavlna 60° polovičná náplň)(L/cyklus) 41
Spotreba vody (Bavlna 40° polovičná náplň)(L/cyklus) 41
Spotreba el. energie (v stave "vypnuté")(W) 0,50
Spotreba el. energie (v "pohotovostnom" stave)(W) 1,00
Dlžka programu (min) (Bavlna 60° plná náplň) 190
Dlžka programu (min) (Bavlna 60° polovičná náplň) 145
Dlžka programu (min) (Bavlna 40° polovičná náplň) 140
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Na základe 220 štandardných pracích cyklov u programov pre Bavlnu na 60°C a 40°C pri plnej a polovičnej náplni, 

a spotreby v stavoch s nízkým odberom energie. Skutočná spotreba el. energie závisí od zpôsobu používania 

práčky.

Na základe 220 štandardných pracích cyklov u programov pre Bavlnu na 60°C a 40°C pri plnej a polovičnej náplni. 

Skutočná spotreba vody závisí od zpôsobu používania práčky.
Na základe výsledkov Štandardného programu Bavlna na 60° C pri plnej a polovičnej náplni, a Štandardného 

programu Bavlna na 40 ° C pri polovičnej náplni.

INFORMAČNÝ LIST

Program 3          (Štandard 60 ° C - bavlna) a Program 4           (Štandard 40 ° C - bavlna) sú štandardné pracie 

programy, ku ktorým sa vzt'ahujú  informácie  na energetickom štítku a v Informačnom liste. Tieto programy sú 

určené pre pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne a sú najúčinnejšie z hl'adiska kombinovanej spotreby el. 

energie a vody.

Skutočná teplota vody sa može lišit' od deklarovanej teploty pracieho cyklu.

Hodnoty trvania programu, spotreby energie a vody sa môžu odlišovať podľa hmotnosti a typu zaťaženia prania, 

zvolených extra funkcií, vodovodnej vody a okolitej teploty.

Odporúča sa používať tekutý čistiaci prostriedok pre pracie programy pri nízkej teplote.

Množstvo čistiaceho prostriedku, ktorý sa má použiť, závisí od množstva prádla a úrovne jeho znečistenia. 

Prosím, pre množstvo čistiaceho prostriedku, ktorý sa má použiť, nasledujte odporúčania výrobcu čistiaceho 

prostriedku.




