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Produkt fiche_Kommisjons delegert forordning(EU) Nr. 392/2012
Leverandørens navn eller varemerke LG Electronics

Leverandørens modellidentifikator
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9

FDRC309N0W9 RC9DN9029

Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for 
standard Cotton (Bomull) -program med full 
tøymengde

8 kg 9 kg

Type tørketrommel Luftavfukter tørketrommel til husholdning

Energieffektivitetsklasse A+++

Energiforbruk «X» kWh per år, basert på 160 
standard tørkesykluser som bruker standard 
Cotton (Bomull) -program med full og delvis full 
tøymengde, og forbruket til laveffektsmodusene. 
Faktisk energiforbruk per syklus vil variere 
avhengig av hvordan produktet brukes

176 kWh/år 194 kWh/år

Automatisk tørketrommel Ja

Belønnet med en «EU Ecolabel» under 
Regulering (EC) No 66/2010 Nei

Energiforbruk for standard bomull-program med 
full tøymengde (Edry)

1,47 kWh 1,66 kWh

Energiforbruk for standard bomull-program med 
delvis tøymengde (Edry1/2)

0,80 kWh 0,86 kWh

Energiforbruk for av-modus for standard bomull-
program med full tøymengde (Po)

0,18 W

Energiforbruk for hvilemodus for standard bomull-
program full tøymengde (Pl)

0,18 W

Varighet på hvilemodus (Tl) 10 min

‘  ’ som brukes med full og delvis full mengde, er standard tørkeprogram som 
informasjonen på etiketten og databladet handler om, og det er dette programmet som er mest effektivt i 
henhold til energiforbruk for bomull.

Den vektede programtiden (Tt) til ‘standard 
bomull-program med full og delvis tøymengde’ 150 min 169 min

Programtid til ‘standard bomull-program med full 
tøymengde’ (Tdry)

196 min 230 min

Programtid til ‘standard bomull-program med 
delvis tøymengde’’ (Tdry1/2)

115 min 124 min

Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala 
fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv). A

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry for 
standard bomull-program med full tøymengde 91 %

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet 
Cdry1/2 for standard bomull-program med delvis 
tøymengde

91 %
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Produkt fiche_Kommisjons delegert forordning(EU) Nr. 392/2012

Leverandørens modellidentifikator
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9

FDRC309N0W9 RC9DN9029

Den vektede kondenseringseffektiviteten (Ct) til 
«standard bomull-program med full og delvis full 
tøymengde»

91 %

Lydeffektnivå 64 dB(A) 62 dB(A)

Frittstående modell


