
Продуктов информационен лист
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: Samsung

Адрес на доставчика: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock
Co.Dublin Ireland

Идентификатор на модела: WW8NK52E0VW

Общи параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност
Височина 85
Ширина 60

Rated capacity(a) 
  (kg)

8,0 Размери в cm

Дълбочина 46
Energy Efficiency
Index(a)   (EEIW)

69,0 Клас на енергийна
ефективност(a)

C

Индекс на
ефективността на
изпиране(a)

1,031 Ефективност на изплакването
(g/kg)(a)

5,0

Energy
consumption in
kWh per cycle,
based on the eco
40-60 programme
at a combination
of full and partial
loads. Actual
energy
consumption will
depend on how the
appliance is used.

0,627 Water consumption in litre per
cycle, based on the eco 40-60
programme at a combination
of full and partial loads.
Actual water consumption will
depend on how the appliance
is used and on the hardness of
the water.

48

Номинален
капацитет

40

Половин 33

Maximum
temperature inside
the treated textile(a)

  (°C) Четвърт 23

Weighted remaining moisture
content(a)   (%)

53,9

Номинален
капацитет

1 200

Половин 1 200

Spin speed(a)    (rpm)

Четвърт 1 200

Клас на ефективност на
сушене чрез
центрофугиране(a)

B

Номинален
капацитет

3:38

Половин 2:48

Programme
duration(a)   (h:min)

Четвърт 2:48

Тип Свободностояща

Airborne acoustical
noise emissions
in the spinning

72 Airborne acoustical noise
emission class(a)    (spinning
phase)

A
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phase(a)   (dB(A) re 1
pW)
Off-mode (W) (if
applicable)

0,50 Standby mode (W) (if
applicable)

-

Режим на отложен
старт (W) (ако е
приложимо)

4,00 Мрежови режим на готовност
(W) (ако е приложимо)

н.п.

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци

Продуктът е проектиран да отделя сребърни
йони по време на цикъла на пране

НЕ

Допълнителна информация:

Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от
приложение II към Регламент 2019/2023: https://www.samsung.com/support

(a) for the eco 40-60 programme.
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