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[F12B8ND(W)(A)(1~9)]

[F10B8ND(W)(A)(1~9)]

Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) - 
Easy Care (Easy Care) - Mix (Mix) -
Bőrkímélő (Skin Care) - Paplan (Duvet) - 
Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) - 
Gyapjú (Wool) - Intenzív 60 (Intensive 60) - 
Gyors 30 (Quick 30) - öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)

[F1096Q/TD(W)(1~9)]
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[F1296ND(W)(A)(1~9)]

- 

Ő
Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) - 
Mix (Mix) - Bőrkímélő (Skin Care) - 
Intenzív 60 (Intensive 60) -  Gyors 30 (Quick 30) -
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200

- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) -
Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) - 
Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800

Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) - 
Mix (Mix) - Bőrkímélő (Skin Care) - 
Intenzív 60 (Intensive 60) -  Gyors 30 (Quick 30) -
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000

- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) -
Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) - 
Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800

[F1096Q/TD(W)(1~9)]
- Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) - 

Mix (Mix) - Allergia Program (Skin Care) - 
Intenzív 60 (Intensive 60) -  Gyors 30 (Quick 30) -
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000

- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) -
Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) - 
Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800

Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) 
Easy Care (Easy Care) - Mix (Mix) 
Allergia Program (Skin Care) - Paplan (Duvet) 
Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) - 
Gyapjú (Wool) - Intenzív 60 (Intensive 60) 
Gyors 30 (Quick 30) - Baby program (Baby Care)
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin) - 

- Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) - 
Mix (Mix) - Allergia Program (Skin Care) - 
Intenzív 60 (Intensive 60) -  Gyors 30 (Quick 30) -
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1400

- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) -
Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) - 
Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800

- Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) - 
Mix (Mix) - Allergia Program (Skin Care) - 
Intenzív 60 (Intensive 60) -  Gyors 30 (Quick 30) -
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200

- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) -
Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) - 
Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
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(W)(1~9)]

[F1296Q/TD
(W)(1~9)]
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Üzemi adatok

LG LG

F12B8ND
(W)(A)(1~9)

F10B8ND
(W)(A)(1~9)

6 6 kg

kWh

kWh

kWh

rpm

min

min

min

min

dB(A)

%

W

kWh/year

litres /
year

 A+++ A+++ 

150 150

0.33 0.33

No No

9500 9500

B B

1200 1000

54 54

0.64 0.64

0.56 0.56

0.52 0.52

233

199

184

233

199

184

10 10

56 56
74 74

Termékismertetȍ adatlap_A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

Forgalmazó neve vagy védjegye

A forgalmazó által megadott típusazonosító

Maximális ruhatöltet

Energiahatékonysági osztály

66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét"
Súlyozott éves energiafogyasztás (AEC) kWh/év-ben amely 60°C-os és 
40°C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál 
mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon 
alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."

 - A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél

Az energiafogyasztás

 - A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés

 - A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés

Súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott
üzemmódban.

Súlyozott éves vízfogyasztás (AWC) liter/év-ben amely 60°C-os és 40°C-os
pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási
cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.

 

Centrifugálási hatékonysági osztály a G-tȍl (legkevésbé hatékony)
A-ig (leghatékonyabb) terjedȍ skálán.
Normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 
40°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb 
centrifugálási sebesség attól függȍen, melyik az alacsonyabb, valamint 
normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40°C-os 
pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék 
nedvességtartalom attól függȍen, melyik a nagyobb.

 

Annak jelölése, hogy a "Pamut Eco 60°C / 40°C + intenzív" az az ideális mosási program, amelyre a címkén és
az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut
ruhanemı mosására, illetve hogy a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a 
leghatékonyabb programok;

 - A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél

A program idȍ

 - A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés

- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés

A bekapcsolva hagyott üzemmód idȍtartama (Tl)

Levegȍben terjedȍ akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre
vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve
normál 60°C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa esetében teljes 
töltet mellett.

Szabadonálló

joanna.olejarz
Pływające pole tekstowe
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