
Informacijski list izdelka - (EU) 2019/2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: WHIRLPOOL

Naslov dobavitelja: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikacijska oznaka modela FFD 9448 BV EE

Splošni parametri izdelka

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Nazivna zmogljivost (kg) 9,0 Mere v cm

Višina 85

Širina 60

Globina 63

Indeks energijske učinkovi-
tosti (EEIW)

69,0 Razred energijske učinkovitosti C

Indeks učinkovitosti pranja 1,031 Učinkovitost izpiranja (g/kg) 4,9

Poraba energije v kWh na
cikel za program eko 40–60
pri kombinaciji polne in
delne obremenitve. Dejan-
ska poraba energije je
odvisna od načina uporabe
aparata.

0,656

Poraba vode v litrih na cikel na podla-
gi programa eko 40–60 pri kombinaciji
polne in delne obremenitve. Dejanska
poraba vode je odvisna od načina
uporabe aparata in trdote vode.

50

Najvišja temperatura v ob-
delanem tekstilu (°C)

Nazivna
zmogljiv

os
33

Ponderirana vsebnost preostale vlage
(%)

53,0
Polovica 35

Četrtina 33

Hitrost ožemanja
(vrt./min.)

Nazivna
zmogljiv

os
1351

Razred učinkovitosti ožemanja B
Polovica 1351

Četrtina 1351



Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Trajanje programa (h:min)

Nazivna
zmogljiv

os
3:40

Vrsta Prostostoječi
Polovica 2:50

Četrtina 2:20

Emisije akustičnega hrupa,
ki se prenaša po zraku, v
fazi ožemanja (dB(A) glede
na 1 pW)

78
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se
prenaša po zraku (faza ožemanja)

C

Stanje izključenosti (W) (če
je ustrezno)

0,50
Stanje pripravljenosti (W) (če je us-
trezno)

0,50

Zamik vklopa (W) (če je na
voljo)

4,00
Omrežno stanje pripravljenosti (W)
(če je na voljo)

-

Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo nudi dobavitelj: 24 mesecev

Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja
sprošča srebrove ione

Ne

Dodatne informacije: Leta jamstev se lahko razlikujejo glede na drugo nacionalno zakonodajo. Izjeme: Irska, Združeno
kraljestvo: 12 mesecev; Španija, Portugalska: 36 mesecev; Norveška: 60 mesecev

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 9 Priloge k Uredbi Komisije
(EU) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu


