
Produktblad - (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemerke: WHIRLPOOL

Leverandørens adresse: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelidentifikasjon: FFWDD 1076258 SV EE

Generelle produktparametere:

Parameter Verdi Parameter Verdi

Nominell kapasitet(kg)

Nominell
kapasitet

7,0

Dimensjoner i cm

Høyde 85

Nominell
vaskekapa-

sitet
10,0

Bredde 60

Dybde 61

Energieffektivitetsindeks

EEIW 59,7

-

- B

- 80,9 - E

Vaskeevne

- 1,031

Tørkeevne

- 4,9

- 1,031 - 4,9

Energiforbruk i kWh per
syklus, for vaskesyklusen til
husholdningenes vaske-
maskin / tørketrommel,
ved å bruke programmet
eco 40-60 ved en kombi-
nasjon av full og delvis be-
lastning. Det faktiske en-
ergiforbruket vil avhenge
av hvordan apparatet
brukes

0,590

Energiforbruk i kWh per syklus, for
vask og tørkesyklus til husholdnings-
vaskemaskinen med en kombinasjon
av full og halv belastning. Det fak-
tiske energiforbruket vil avhenge av
hvordan apparatet brukes

4,140

Vandforbruk i liter/cyklus
for programmet »eco
40-60« ved en kombi-
nasjon av full og delvis last.
Faktisk vandforbruk vil
avhenge av, hvordan mask-
inen anvendes samt van-
dets hardhet.

52

Vannforbruk i liter per syklus, for
vasking og tørr syklus av hushold-
nings-vaskemaskinen med en kombi-
nasjon av full og halv belastning. Det
faktiske vannforbruket vil avhenge av
hvordan apparatet brukes og av van-
nets hardhet

66



Parameter Verdi Parameter Verdi

???????

Vaskeka-
pasitet

30

???????

Nominell
kapasitet

33

Halv 28

Quarter 22 Halv 34

Sentrifugeringshastighet

Vaskeka-
pasitet

1551

??????? 44,0
Halv 1551

Kvart 1551

Programvarighet for Eco
40-60 (t: min)

Vaskeka-
pasitet

3:59

Klasse for sentrifugeringsevne A

Halv 3:00

Kvart 2:30

Luftbærende akustisk
støyutslipp under sen-
trifugeringsfasen for eco
40-60 vaskesyklus ved
nominell vaskekapasitet
(dB (A) re 1 pW)

80
Vask og tørk syklusens varighet (t:
min)

RAngert
Kapasitet

9:50

Halv 6:00

Type Frittstående

Luftbærende akustisk støyemisjon-
sklasse for sentrifugeringsfasen for
eco 40-60-programmet ved nominell
vaskekapasitet

C

Av-modus (W) (hvis ak-
tuelt)

0,50 Standby-modus (W) (hvis aktuelt) 0,50

Utsatt start (W) (hvis ak-
tuelt)

4,00 Nettverksstandby (W) (hvis aktuelt) -

-

Dette produktet er designet for å frigjøre sølvioner
under vaskesyklusen

Nei

Ytterligere informasjon:



Link til leverandørens nettside, der informasjonen i punkt 9 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 finnes:
https://docs.whirlpool.eu


