Tuoteseloste
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

AEG

Tavarantoimittajan osoite

Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Mallitunniste

L7WBL962E 914605157

Yleiset tuoteparametrit
Parametri

Arvo
Nimelliskapasiteetti
( c)

Parametri
6,0

Nimelliskapasiteetti (kg)

Mitat senttimetreinä cm:
Nimelliskapasiteetti
pesua varten (b)

9,0

EEIW(b)

68,8

Energiatehokkuusindeksi

Vedenkulutus litroina
ohjelmaa kohden eco 4060 -ohjelmassa täyden ja
osittaisen kuormituksen
yhdistelmällä. Todellinen
vedenkulutus riippuu
laitteen käyttötavasta ja
veden kovuudesta.

Korkeus

85

Leveys

60

Syvyys

66

EEIW(b)

C ( e)

EEIWD (c)

E ( e)

I R( b )

4,9

JR (c)

4,9

Energiatehokkuusluokka
EEIWD (c)

81,8

I W( b )

1,031

J W ( c)

1,031

Pesutehokkuusindeksi

Energiankulutus
kilowattitunteina
ohjelmaa kohden
kotitalouksien kuivaavan
pyykinpesukoneen
pesuohjelmalle käyttäen
eco 40-60 -ohjelmaa
täyden ja osittaisen
kuormituksen
yhdistelmällä. Todellinen
energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavasta.

Arvo

Huuhtelutehokkuus (g/kg kuivaa
tekstiiliä)

0,654

Energiankulutus kilowattitunteina
ohjelmaa kohden kotitalouksien
kuivaavan pyykinpesukoneen pesukuivausohjelmalle täyden ja
puolikkaan kuormituksen
yhdistelmällä. Todellinen
energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavasta.

3,758

49

Vedenkulutus litroina ohjelmaa
kohden kotitalouksien kuivaavan
pyykinpesukoneen pesukuivausohjelmalle täyden ja
puolikkaan kuormituksen
yhdistelmällä. Todellinen
vedenkulutus riippuu laitteen
käyttötavasta ja veden kovuudesta.

70

Käsitellyn tekstiilin
Nimelliskapasiteetti
enimmäislämpötila (° C)
pesua varten
kotitalouskäyttöön
tarkoitetun pesuPuolikas
kuivauskoneen
pesuohjelmassa eco 4060 -ohjelmaa käytettäessä
Neljännes

38

38
26

Käsitellyn tekstiilin enimmäislämpötila Nimelliskapasiteetti
(° C) kotitalouskäyttöön tarkoitetun
pesu-kuivauskoneen pesu-jakuivausohjelmaa käytettäessä
Puolikas

37

34

Linkousnopeus (rpm)(b)

Eco 40-60 -ohjelman
kesto (t:min)

Äänitaso eco 40-60 pesuohjelman
linkousvaiheen aikana
nimelliskapasiteetilla
pesua varten (dB(A) re 1
pW)

Tyyppi

Nimelliskapasiteetti
pesua varten

1551

Puolikas

1551

Neljännes

1551

Nimelliskapasiteetti
pesua varten

3:40

Puolikas

2:45

Neljännes

2:45

76

Painotettu jäljellä oleva kosteus (b) (%)

52,0

Linkoustehokkuusluokka (b)

B ( e)

Nimelliskapasiteetti

8:05

Puolikas

5:10

Pesu-kuivausohjelman kesto (t:min)

vapaasti seisova

Äänitasoluokka eco 40-60 -ohjelman
linkousvaiheelle nimelliskapasiteetilla
pesua varten

B ( e)

0,30

Pois päältä -tila (W)

0,30

Valmiustila (W)

Ajastus (W) (jos on)

4,00

Verkkovalmius (W) (jos on)

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto

24 kuukaudet

Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana EI

Lisätiedot

-

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot:
https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914605157
(a) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
(b) for the eco 40-60 programme
(c) Pesu-kuivausohjelman osalta.
(d) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
(e) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

