
Продуктов фиш съгласно Делегиран Регламент (EС) №. 1061/2010

Марка CANDY  

Модел CS4 1272D3/2-S 

Капацитет на памучно пране (кг) 7 

Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) A+++ 

Годишна консумация на енергия (kWh/годишно) (1) 175 

КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ ПРИ 60°С ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ  (kW) (2) 0.90 

КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ ПРИ 60°С ЧАСТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ  (kW) (2) 0.71 

КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ ПРИ 40°С ЧАСТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ  (kW)  (2) 0.60 

Консумирана енергия в режим  изключено  и режим готовност (W)   

Годишна консумация на вода  (л/годишно) (3) 

Клас на изсушаване при центрофугиране от G (мин.) to A (макс.) 

Максимални обороти на центрофугата (rpm) (4) 

Остатъчна влажност в % на сух товар след  центрофуга на макс(5) 

Средна продължителност на пране памук 60
0
C (пълно зареждане) (мин)

0.4-0.

9600 

B 

1200 

53% 

240 

Средна продължителност на пране  памук 60
0
C (частично зареждане) (мин) 120 

Средна продължителност на пране памук 40
0
C (частично зареждане) (мин) 130 

Продължителност на режим готовност (6) - 

Ниво на шума при пране класификация EN 60704-4 58 

Ниво на шума при центрофугиране  класификация EN 60704-3 79 

1) Базирано на 220 стандартни цикъла на пране на памук при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане и

при консумация на нисък режим на мощност.Реалната консумация на енергия зависи от това как се използва

уреда.

2) Информацията на продуктовата табела и продуктовият фиш се отнася за стандартните програми за пране

„стандартна 60°C памук “ при пълно и частично зареждане и „стандартна 40°C памук “ при частично зареждане.

Стандартните програми памук 60
0
С и памук 40

0
С са подходящи за пране на нормално замърсени памучни

тъкани и са най-ефективни по отношение на консумацията на енергия и вода.Частичното зареждане е

половината от максималният капацитет на пране.

3) Базирано на 220 стандартни цикъла на пране при програми памук 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане.

Реалната консумация на вода зависи от това как се използва уреда.

4) По-ниската стойност между програма стандартна 60°C при пълно и частично зареждане или 40°C

5) По- високата стойност между програма стандартна 60°C при пълно зареждане или 40°C

6) Базирано на етапите на пране и центрофугиране при програма стандартна 60°C памук при пълно зареждане.


