
Tuoteseloste - (EU) 2019/2014

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: INDESIT

Tavarantoimittajan osoite: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mallitunniste: BDE 861483X WS EU N

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri Arvo Parametri Arvo

Nimelliskapasiteetti (kg)

Nimelliska-
pasiteetti

6,0

Mitat senttimetreinä

Korkeus 85

Nimelliska-
pasiteetti

pesua
varten

8,0

Leveys 60

Syvyys 54

Energiatehokkuusindeksi

EEIW 69,0

Energiatehokkuusluokka

EEIW C

EEIWD 66,9 EEIWD D

Pesutehokkuusindeksi

IW 1,031
Huuhtelutehokkuus (g/kg kuivaa tek-
stiiliä)

IR 4,9

JW 1,031 JR 4,9

Energiankulutus kilowatti-
tunteina ohjelmaa kohden
kotitalouksien kuivaavan
pyykinpesukoneen pesuo-
hjelmalle käyttäen eco
40–60 -ohjelmaa täyden ja
osittaisen kuormituksen
yhdistelmällä. Todellinen
energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavasta.

0,625

Energiankulutus kilowattitunteina
ohjelmaa kohden kotitalouksien
kuivaavan pyykinpesukoneen pesu-
kuivausohjelmalle täyden ja puo-
likkaan kuormituksen yhdistelmällä.
Todellinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavasta.

3,072

Vedenkulutus litroina
ohjelmaa kohden eco
40–60 -ohjelman perus-
teella täyden ja osittaisen
kuormituksen yhdistelmäl-
lä. Todellinen vedenkulutus
riippuu laitteen käyttö-
tavasta ja veden kovuudes-
ta.

48

Vedenkulutus litroina ohjelmaa ko-
hden kotitalouksien kuivaavan pyyk-
inpesukoneen pesu-kuivausohjel-
malle täyden ja puolikkaan kuormi-
tuksen yhdistelmällä. Todellinen ve-
denkulutus riippuu laitteen käyttö-
tavasta ja veden kovuudesta.

65



Parametri Arvo Parametri Arvo

Enimmäislämpötila käsitel-
lyn tekstiilin sisällä (°C)
kotitalouksien kuivaavan
pyykinpesukoneen pesuo-
hjelmalle käyttäen eco
40–60 -ohjelmaa

Nimel-
liskapa-
siteetti
pesua
varten

33
Enimmäislämpötila käsitellyn teksti-
ilin sisällä (°C) kotitalouksien kuivaa-
van pyykinpesukoneen pesuohjel-
malle käyttäen pesu-kuivausohjel-
maa

Nimelliska-
pasiteetti

33

Puolikas 36

Quarter 33 Puolikas 32

Linkousnopeus (rpm)

Nimel-
liskapa-
siteetti
pesua
varten

1351

Painotettu jäännöskosteus (%) 53,0

Puolikas 1351

Neljänne
s

1351

eco 40–60 -ohjelman kesto
(t:min)

Nimel-
liskapa-
siteetti
pesua
varten

3:30

Linkoustehokkuusluokka B

Puolikas 2:45

Neljänne
s

2:10

Äänitaso eco 40–60 -pe-
suohjelman linkousvaiheen
aikana nimelliskapasiteetil-
la pesua varten (dB(A) re 1
pW)

81 Pesu-kuivausohjelman kesto (t:min)

Nimel-
liskapa-
siteetti

9:20

Puolikas 5:10

Tyyppi Vapaasti sijoitettava
Äänitasoluokka eco 40–60 -ohjelman
linkousvaiheelle nimelliskapasiteetil-
la pesua varten

D

Pois päältä -tila (W) (jos
on)

0,50 Valmiustila (W) (jos on) 0,50

Ajastus (W) (jos on) 4,00 Verkkovalmius (W) (jos on) -



Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta

Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman
aikana

Ei

Lisätiedot: Takuita koskevat vuodet voivat olla erilaisia muun kansallisen lainsäädännön mukaan. Poikkeukset: Irlanti,
Yhdistynyt kuningaskunta: 12 kuukautta; Espanja, Portugali: 36 kuukautta; Norja: 60 kuukautta

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä olevan 9 kohdan a alakohdan
mukaiset tiedot: https://docs.whirlpool.eu


