
Produktinformationsblad
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: GORENJE

Leverantörens adress: Admin, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modellbeteckning: WD9514S

Allmänna produktparametrar:

Parameter Värde Parameter Värde
Nominell

kapacitet(b)
6,0 Höjd 89

Bredd 66

Nominell kapacitet
(kg)

Nominell
tvättkapacitet(a)

9,0

Mått i cm

Djup 69
EEIW

(a) 56,1 EEIW
(a) BEnergieffektivitetsindex

EEIWD
(b) 79,4

Energieffektivitetsklass

EEIWD
(b) E

IW
(a) 1,040 IR

(a) 3,6Tvätteffektivitetsindex

JW
(b) 1,040

Sköljeffektivitet (g/kg torra
textilier) JR

(b) 3,6
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

0,880 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

4,417

Vattenförbrukning i
liter per cykel,
för programmet
eco 40-60 med
en kombination
av full last
och dellaster (den
faktiska
vattenförbrukningen
beror på hur
maskinen används
och på vattnets
hårdhet)

42 Vattenförbrukning, i liter
per cykel, i tvätt-
och torkcykeln för den
kombinerade tvättmaskinens/
torktumlaren för hushållsbruk,
med en kombination av full
och halv last (den faktiska
vattenförbrukningen beror på
hur maskinen används och på
vattnets hårdhet)

90

Maximum
temperature inside

Nominell
tvättkapacitet

39 Maximitemperatur inuti den
behandlade textilen (°C)

Nominell
kapacitet

39
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Halv
kapacitet

33the treated textile
(°C) for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme

Fjärdedels
kapacitet

26

i tvättcykeln för den
kombinerade tvättmaskinen/
torktumlaren för hushållsbruk,
med användning av tvätt- och
torkcykeln

Halv
kapacitet

33

Nominell
tvättkapacitet

1 400

Halv
kapacitet

1 400

Centrifugeringshastighet
(varv/min)(a)

Fjärdedels
kapacitet

1 400

Weighted remaining moisture
content (%)(a)

50,0

Nominell
tvättkapacitet

3:48

Halv
kapacitet

2:50

Programtid för eco
40-60 (h:mm)

Fjärdedels
kapacitet

2:50

Centrifugeringseffektivitetsklass(a) B

Nominell
kapacitet

7:40Utsläpp av
luftburet akustiskt
buller under
centrifugeringsfasen
för tvättcykeln
(med programmet
eco 40-60) vid
nominell
tvättkapacitet
(dB(A) re 1 pW)

71 Tid för tvätt- och torkcykel
(h:mm)

Halv
kapacitet

5:30

Typ Fristående Utsläppsklass för luftburet
akustiskt buller för
centrifugeringsfasen för
programmet eco 40-60 vid
nominell tvättkapacitet.

A

Off-mode (W) (if
applicable)

0,48 Standby mode (W) (if
applicable)

0,48

Startfördröjning
(W) (om tillämpligt)

3,40 Nätverksanslutet standbyläge
(W) (om tillämpligt)

Ej tillämpligt

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader

Denna produkt har utformats för att
frigöra silverjoner under tvättcykeln

NEJ

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU)
2019/2023 finns: https://www.gorenjegroup.com
(a)  for the eco 40-60 programme.
(b)  for the wash and dry cycle.
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