
Продуктов информационен лист
РЕГЛАМЕНТ (EU) 2019/2014

Име или запазена марка на доставчика:  GORENJE

Адрес на доставчика:  Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Идентификатор на модела:  WD2A164ADS

Общи продуктови параметри:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Капацитет 6,0 Височина 85

Ширина 60

Дълбочина 61

EEIw 51,5 EEIw A

EEIwd 67,0 EEIwd D

Iw 1,031 IR 4,50

Jw 1,041 JR 4,2

Консумация на енергия в kWh на кг за цикъл,
за цикъл на пране и сушене на комбинирана
перална-сушилна при програма еко 40-60
при комбинация от пълно и непълно
зареждане. Действителната консумация
варира според употребата на уреда

0,51

Консумация на енергия в kWh на кг за цикъл,
за цикъл на пране и сушене на комбинирана
перална-сушилна при комбинация от пълно
и непълно зареждане. Действителната
консумация варира според употребата на
уреда

3,08

Консумация на вода в литри за цикъл, за
цикъл на пране и сушене на комбинирана
перална-сушилна машина при комбинация
от пълен и непълен капацитет.
Действителната консумация варира според
употребата на уреда и твърдостта на водата.

46

Консумация на вода в литри за цикъл, за
програма еко 40-60 при комбинация от
пълен и непълен капацитет. Действителната
консумация зависи от употребата на уреда и
от твърдостта на водата.

89

Капацитет
на пране

35

Половин 29 52,0

Четвърт 25

Капацитет
на пране

1400

Половин 1400

Четвърт 1400

Капацитет
на пране

3:48 Капацитет 10:30

Половин 3:00

Четвърт 3:00

Емисии на шум при центрофуга
при програма еко 40-60 при
посочения капацитет(dB(A) re 1
pW)

72
Клас на емисии на шум при
центрофуга при програма еко 40
-60 при посочения капацитет

A

Тип Свободностоящ

Режим Изкл (W) 0,49 Режим на изчакване (W) 0,49

Отложен старт (W) 3,70 Режим на готовност (W) -

Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от производителя:   24 месеци 

Този уред изпуска сребърни йони по време на пране. Не

Допълнителна информация

https://www.gorenjegroup.com

Капацитет (kg) Размери в смКапацитет
на пране

10,0

Индекс на Енергийна
Ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс на ефективност на пране
Ефективност на плакнене (g/kg
сух текстил)

Максимална температура при
третираните текстилни тъкани
(°C)

Претеглено остатъчно
количество влага (%)

Центрофуга (rpm)
Клас на ефективност на сушене
при центрофуга

B

Продължителност на програма
Eco 40-60 (h:min)

продължителност на програма
пране и сушене (h:min)

Половин 6:30


