Driftdata
Produktblad_Beredningsutfärdat regelverk (EU) Nr. 932/2010
Leverantörens namn eller varumärke.
Leverantörens modell
Nominell kapacitet
Energieffektivitetsklass
Belönad med “EU Ecolabel"-utmärkelse under reglering (EC) Nr 66/2010

LG
FH6F9BDS(0-9)
12

kg

A+++
Nej

Vägd årlig energiförbrukning (AEC) i kWh per år baserat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram med 60°C
och 40°C vid full och partiell laddning, samt förbrukning vid lågeffektslägen. Faktisk energiförbrukning vilar på hur

113

kWh/år

- normalt 60°C-bomullsprogramn vid full laddning

0,52

kWh

- normalt 60°C-bomullsprogram vid partiell laddning

0,46

kWh

- normalt 40°C-bomullsprogram vid partiell laddning

0,45

kWh

Vägd strömförbrukning vid avstängt läge och fortsatt påslaget läge.

0,50

W

11000

liter/år

apparatens används.
Energiförbrukning

Vägd årlig vattenförbrukning (AWC) i I liter per år baserat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram vid 60°C
och 40°C vid full samt partiell laddning. Faktisk vattenförbrukning vilar på hur apparaten används.
Effektivitetsklass för centrifugeringstorkning på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).

A

Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram för bomull 60°C (full maskin), eller

1600

varv/min

44

%

standardprogram för bomull 40°C (halv maskin), beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås
vid standardprogram för bomull 60°C (full maskin) eller standardprogram för bomull 40°C (halv maskin), beroende
på vilket värde som är högst.
Standardtvättprogram till vilka informationen på etikett och i produktblad relaterar; att dessa program lämpar
sig för rengöring av normalt nedsmutsad bomullstvätt, samt att dessa är de mest effektiva programmen med

"Bomull stor tvätt 60°C/40°C"

avseende på ström- och vattenförbrukning;
Programtid
- normalt 60°C-bomullsprogram vid full laddning

263

min.

- normalt 60°C-bomullsprogram vid partiell laddning

233

min.

- normalt 40°C-bomullsprogram vid partiell laddning

223

min.

varaktighet för fortsatt påslaget läge (Tl)

10

min.

52 / 71

dB(A)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60°C
(full maskin), uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.
Fristående

46

