
Gaminio informacijos lapas - (ES) 2019/2014

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: WHIRLPOOL

Tiekėjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio žymuo: FWDD 1071682 WSV EU N

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras Vertė Parametras Vertė

Vardinis pajėgumas (kg)

Vardinis pa-
jėgumas

7,0

Matmenys centimetrais

Aukštis 85

Vardinis
skalbimo
ciklo pa-
jėgumas

10,0

Plotis 60

Gylis 61

Energijos vartojimo efek-
tyvumo indeksas

EEIW 79,9
Energijos vartojimo efektyvumo
klasė

EEIW D

EEIWD 80,9 EEIWD E

Skalbimo efektyvumo in-
deksas

IW 1,031
Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi
tekstilės gaminiai)

IR 4,9

JW 1,031 JR 4,9

Suvartojamos energijos
kiekis, kWh, per buitinės
skalbyklės-džiovyklės
skalbimo ciklą pagal „eco
40–60“ programą, kaip vi-
sos įkrovos ir dalinės
įkrovos derinys. Faktinis su-
vartojamos energijos kiekis
priklausys nuo prietaiso
naudojimo sąlygų

0,790

Suvartojamos energijos kiekis, kWh,
per buitinės skalbyklės-džiovyklės
skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip vi-
sos įkrovos ir pusės įkrovos derinys.
Faktinis suvartojamos energijos
kiekis priklausys nuo prietaiso nau-
dojimo sąlygų

4,140

„Eco 40–60“ programos su-
vartojamo vandens kiekis
litrais per ciklą, kaip visos
įkrovos ir dalinės įkrovos
derinys. Faktinis suvarto-
jamo vandens kiekis prik-
lausys nuo prietaiso naudo-
jimo sąlygų ir vandens ki-
etumo.

51

Suvartojamo vandens kiekis, litrais
per ciklą, per buitinės skalbyklės-
džiovyklės skalbimo ir džiovinimo
ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės
įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo
vandens kiekis priklausys nuo pri-
etaiso naudojimo sąlygų ir vandens
kietumo

66



Parametras Vertė Parametras Vertė

Didžiausioji temperatūra
apdorojamų tekstilės
gaminių viduje (°C) per
buitinės skalbyklės-
džiovyklės skalbimo ciklą,
naudojant „eco 40–60“
programą

Vardinis
skalbimo
ciklo pa-
jėgumas

35 Didžiausioji temperatūra apdoro-
jamų tekstilės gaminių viduje (°C) per
buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbi-
mo ciklą, naudojant skalbimo ir
džiovinimo ciklą | Vardinis pajėgu-
mas

Vardinis pa-
jėgumas

33

Pusė 35

Quarter 33 Pusė 34

Centrifugos sūkių skaičius
(rpm)

Vardinis
skalbimo
ciklo pa-
jėgumas

1551

Svertinis liekamasis drėgnis (%) 44,0

Pusė 1551

Ketvirtis 1551

Eco 40–60“ programos
trukmė (h:min)

Vardinis
skalbimo
ciklo pa-
jėgumas

3:59

Gręžimo efektyvumo klasė A

Pusė 3:00

Ketvirtis 2:15

„Eco 40–60“ programos
gręžimo etapo ore skleidži-
amo akustinio triukšmo ly-
giai, esant vardiniam
skalbimo ciklo pajėgumui
(dB(A) re 1 pW)

83
Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė
(h:min)

Vardinis
pajėgu-

mas
9:50

Pusė 6:00

Tipas Laisvai pastatomas

„Eco 40–60“ programos gręžimo
etapo ore skleidžiamo akustinio
triukšmo lygių, esant vardiniam
skalbimo ciklo pajėgumui, klasė

D

Išjungties veiksena (W) (jei
taikoma)

0,50 Budėjimo veiksena (W) (jei taikoma) 0,50

Uždelstoji veiksena (W) (jei
taikoma

4,00
Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei
taikoma

-

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėn



Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo
ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

Ne

Papildoma informacija: Garantijos laikotarpis įvairiose šalyse gali skirtis, atsižvelgiant į kitus nacionalinius įstatymus.
Išimtys: Airija, Jungtinė Karalystė: 12 mėnesių; Ispanija, Portugalija: 36 mėnesiai; Norvegija: 60 mėnesių

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkto a papunktyje
nurodyta informacija: https://docs.whirlpool.eu


