
Gaminio informacijos lapas
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing
machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Electrolux

Tiekėjo adresas: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Modelio žymuo: EWW1685W 914603525

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras Vertė Parametras Vertė
Vardinis

pajėgumas(b)
4,0 Aukštis 85

Plotis 60

Vardinis pajėgumas
(kg)

Vardinis
skalbimo

ciklo
pajėgumas(a)

8,0

Matmenys, cm

Gylis 56

EEIW
(a) 90,8 EEIW

(a) EEnergijos vartojimo
efektyvumo
indeksas

EEIWD
(b) 81,8

Energijos vartojimo efektyvumo
klasė EEIWD

(b) E

IW
(a) 1,031 IR

(a) 4,9Skalbimo
efektyvumo
indeksas

JW
(b) 1,031

Skalavimo efektyvumas (g/kg,
sausi tekstilės gaminiai) JR

(b) 4,9

Energy
consumption in
kWh per cycle,
for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme
at a combination
of full and partial
loads. Actual energy
consumption will
depend on how the
appliance is used

0,825 Energy consumption in kWh per
cycle, for the wash and dry
cycle of the household washer-
dryer at a combination of full
and half loads. Actual energy
consumption will depend on
how the appliance is used

2,659

„Eco 40–60“
programos
suvartojamo
vandens kiekis litrais
per ciklą, kaip visos
įkrovos ir dalinės
įkrovos derinys.
Faktinis
suvartojamo
vandens kiekis
priklausys nuo
prietaiso naudojimo

47 Suvartojamo vandens kiekis
litrais per buitinės skalbyklės-
džiovyklės skalbimo ir
džiovinimo ciklą, kaip visos
įkrovos ir pusės įkrovos derinys.
Faktinis suvartojamo vandens
kiekis priklausys nuo prietaiso
naudojimo sąlygų ir vandens
kietumo.

60
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sąlygų ir vandens
kietumo.

Vardinis
skalbimo

ciklo
pajėgumas

46

Pusė 40

Vardinis
pajėgumas

41Maximum
temperature inside
the treated textile
(°C) for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme

Ketvirtis 33

Didžiausioji temperatūra
apdorojamų tekstilės gaminių
viduje (°C) per buitinės
skalbyklės-džiovyklės skalbimo
ciklą, vykdant skalbimo ir
džiovinimo ciklą Pusė 37

Vardinis
skalbimo

ciklo
pajėgumas

1 551

Pusė 1 551

Centrifugos sūkių
skaičius (sūkiais per
minutę)(a)

Ketvirtis 1 551

Weighted remaining moisture
content (%)(a)

51,0

Vardinis
skalbimo

ciklo
pajėgumas

3:30

Pusė 2:40

„Eco 40–60“
programos trukmė
(h:min)

Ketvirtis 2:40

Gręžimo efektyvumo klasė(a) B

Vardinis
pajėgumas

6:15„Eco 40–60“
programos gręžimo
etapu ore
skleidžiamo
akustinio triukšmo
lygis esant
vardiniam skalbimo
ciklo pajėgumui
(dB(A) re 1 pW)

76 Skalbimo ir džiovinimo ciklo
trukmė (h:min)

Pusė 4:35

Tipas Atskiras aparatas „Eco 40–60“ programos gręžimo
etapu ore skleidžiamo akustinio
triukšmo esant vardiniam
skalbimo ciklo pajėgumui klasė

B

Off-mode (W) (if
applicable)

0,30 Standby mode (W) (if
applicable)

0,30

Uždelstoji veiksena
(W) (jei taikoma)

4,00 Tinklinė budėjimo veiksena
(W) (jei taikoma)

Netaikoma

Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 12 mėn.

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per
skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro
jonai

NE

Papildoma informacija:

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo
9 punkte nurodyta informacija: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/
Products/914603525
(a)  for the eco 40-60 programme.
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(b)  for the wash and dry cycle.
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