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DRIFTDATA SV

Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010

Leverantörens varumärke LG

Leverantörens modellidentifikation FH495BDS(0~9)

Nominell kapacitet 12 kg

Energieffektivitetsklass A+++

Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 Nej

Viktad årlig energiförbrukning (AEC) i kWh per år, baserat på 220 
standardtorkcykler med program för bomull vid 60 °C och 40 °C och full 
samt delvis belastning, och konsumtionen av energisparlägen. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur apparaten används.

120 kWh/år

Energiförbrukning

- standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning
- standardprogram för bomull vid 60 °C vid delvis belastning
- standardprogram för bomull vid 40 °C vid delvis belastning.

0.52
0.46
0.45

kWh
kWh
kWh

Viktad energiförbrukning vid på- och viloläge. 0.44 W

Viktad årlig vattenförbrukning (AEC) i liter per år, baserat på 220 
standardtvättcykler med program för bomull vid 60 °C och 40 °C och full 
samt delvis belastning. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur 
apparaten används.

11700 liter/år

Centrifugeringens effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A 
(mest effektiv). A

Maximal centrifugeringshastighet för standard bomullsprogram vid 60 
°C vid full belastning eller standard bomullsprogram vid 40 °C med 
delvis belastning, den som är lägst, och kvarvarande fukt som uppnås 
för standard bomullsprogram vid 60 °C vid full belastning eller standard 
bomullsprogram vid 40 °C med delvis belastning, den som är högst.

1400 rpm

44 %

Standardtvättprogram på etiketten och på informationsbladet hänvisar till att 
detta program är lämpligt för att tvätta normalt smutsig bomullstvätt och att 
de är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och 
vattenförbrukning.

"Bomull stor tvätt 60 °C/40 °C"

Programtiden

- standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.
- standardprogram för bomull vid 60 °C vid delvis belastning.
- standardprogram för bomull vid 40 °C vid delvis belastning.

265
235
225

min.
min.
min.

Varaktighet för viloläge (Tl) 10 min.

Luftburet akustiskt buller uttrycks i dB(A) re 1 pW och avrundas till 
närmaste heltal under tvätt- och centrifugeringsfaser för standardprogram 
för bomull vid 60 °C vid full belastning.

55 / 70 dB(A)

Fristående
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DRIFTSDATA NO

Produkt fiche_Kommisjonsdelegert forordning(EU) Nr. 1061/2010

Leverandørens varemerke LG

Leverandørens modellidentifikator FH495BDS(0~9)

Merkeytelse 12 kg

Energieffektivitetsklasse A+++

Belønnet med en «EU Ecolabel» under Regulering (EC) Nr. 66/2010 Nei

Vektet årlig energiforbruk (AEC) i kWh per år basert på 220 
standardvaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C ved 
full og delvis tøymengde, og forbruket til laveffektsmodusene. Faktisk 
energiforbruk vil variere avhengig av hvordan produktet brukes.

120 kWh/år

Energiforbruket

- standard 60 °C bomullsprogram med full tøymengde
- standard 60 °C bomullsprogram med delvis tøymengde
- standard 40 °C bomullsprogram med delvis tøymengde

0.52
0.46
0.45

kWh
kWh
kWh

Vektet energiforbruk i av-modus og i modusen «forlatt på». 0.44 W

Vektet årlig vannforbruk (AWC) i liter per år basert på 220 standard 
vaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C ved full og delvis 
tøymengde. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet blir brukt.

11700 liter/år

Sentrifugeringseffektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A 
(mest effektiv). A

Maksimal sentrifugehastighet oppnås for standard 60 °C bomullsprogram 
ved full tøymengde, eller standard 40 °C bomull program ved delvis 
tøymengde, avhengig av hva som er den nederste, og gjenværende 
fuktighetsinnhold ble oppnådd for standard 60 °C bomullsprogram ved full 
tøymengde, eller standard 40 °C bomullsprogram ved delvis tøymengde, 
avhengig av hva som er større.

1400 rpm

44 %

Standard vaskeprogrammer hvor informasjonen på anvisningen og 
informasjonsbladet forteller at disse programmene er egnet til å vaske 
normalt skittent bomullstøy og at de er de mest effektive programmene når 
det gjelder energi- og vannforbruk;

«Bomull stor vask 60 °C/40 
°C»

Programtiden

- standard 60 °C bomullsprogram med full tøymengde.
- standard 60 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.
- standard 40 °C bomullsprogram med delvis tøymengde

265
235
225

min.
min.
min.

Varighet på hvilemodus (Tl) 10 min.

Luftbårne akustiske støyutslipp uttrykt i dB (A) re 1 pW og avrundet 
til nærmeste hele tall under vask og sentrifuge for standard 60 °C 
bomullsprogram ved full tøymengde

55 / 70 dB(A)

Frittstående modell




