Specifikatione
Enligt bestämmelser (EG) nr 90/60/EG
Tecknet “ * ” asterisk betyder variant av modell och kan varieras enligt (0-9) eller (A-Z).
Samsung
Modellnamn

WD70K54****

Klassad energieffektivitet
A (effektivast) till G (minst effektiv)

A

Energiförbrukning
Tvätt, centrifugering, och torkning

kWh

4,76

Endast tvätt och centrifugering

kWh

0,91

Tvätteffektivitetsklass
A (effektivast) till G (minst effektiv)

A

Centrifugeringseffekt klassad
A (effektivast) till G (minst effektiv)

A

Restfukt

%

44

varv/min

1400

Tvätt

kg

7

Torkning

kg

5

Tvätt, centrifugering, och torkning

ℓ

77

Endast tvätt och centrifugering

ℓ

42

Tvätt, centrifugering, och torkning

min

650

Endast tvätt och centrifugering

min

280

Tvätt

Bomull 60 ºC + Intensivtvätt + 1400rpm

Torr

BOMULL TORR+Skåptorrt + Centrifug

Maximal centrifugeringshastighet
Kapacitet

Vattenförbrukning

Programtid

Program till vilka informationen på etiketten och
specifikationerna hänvisar

Specifikatione

Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som
alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger )
Energiförbrukning

kWh/år

952

Vattenförbrukning

ℓ

15400

Energiförbrukning

kWh/år

182

Vattenförbrukning

ℓ

8400

Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som
aldrig torkar tvätt i apparaten ( 200 gånger)

58
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Beräkning av energiförbrukningen för torkning har mätts i enlighet med de villkor som
anges i Standard EN50229.
• Först torkning ska utföras med 3 kg tvätt (tvätten består av: 0 lakan och 6 örngott och
14 handdukar) genom att välja Cotton Dry (BOMULL TORR) (Cupboard (Skåptorrt)) +
Spin (Centrifug) (1400);
• Andra torkning ska utföras med 2 kg tvätt (tvätten består av: 1 lakan och 3 örngott och
4 handdukar) genom att välja Cotton Dry (BOMULL TORR) (Cupboard (Skåptorrt)) + Spin
(Centrifug) (1400);
• Tredje ska utföras med 2 kg tvätt (tvätten består av: 1 lakan och 3 örngott och 5
handdukar) genom att välja Cotton Dry (BOMULL TORR) (Cupboard (Skåptorrt)) + Spin
(Centrifug) (1400);
(1 eller 2 handdukar kan läggas till eller tas bort för att ställa in vikten.)
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