
Ražojuma informācijas lapa
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing
machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Electrolux

Piegādātāja adrese: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Modeļa identifikators: EW7W368SI 914606408

Ražojuma vispārīgie parametri:

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība
Nominālā
ietilpība(b)

4,0 Augstums 82

Platums 60

Nominālā ietilpība
(kg)

Nominālā
mazgāšanas
ietilpība(a)

8,0

Izmēri centimetros

Dziļums 55

EEIW
(a) 79,8 EEIW

(a) DEnergoefektivitātes
indekss EEIWD

(b) 81,8
Energoefektivitātes klase

EEIWD
(b) E

IW
(a) 1,031 IR

(a) 4,9Mazgāšanas
efektivitātes
indekss

JW
(b) 1,031

Skalošanas efektivitāte (g/kg
sausa tekstilmateriāla) JR

(b) 4,9

Energy
consumption in
kWh per cycle,
for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme
at a combination
of full and partial
loads. Actual energy
consumption will
depend on how the
appliance is used

0,725 Energy consumption in kWh per
cycle, for the wash and dry
cycle of the household washer-
dryer at a combination of full
and half loads. Actual energy
consumption will depend on
how the appliance is used

2,659

Ūdens patēriņš litros
ciklā programmā
“eco 40-60” pie
pilnas un daļējas
noslodzes
kombinācijas.
Faktiskais ūdens
patēriņš būs atkarīgs
no iekārtas
izmantošanas un no
ūdens cietības

47 Veļas mazgāšanas un žāvēšanas
mašīnas mazgāšanas un
žāvēšanas cikla ūdens patēriņš
ciklā (litri) pie pilnas un
puses noslodzes kombinācijas.
Faktiskais ūdens patēriņš
būs atkarīgs no iekārtas
izmantošanas un no ūdens
cietības

60

Maximum
temperature inside
the treated textile

Nominālā
mazgāšanas

ietilpība

46 Maksimālā temperatūra (°C)
apstrādātajos
tekstilizstrādājumos sadzīves

Nominālā
ietilpība

41
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Puse 40(°C) for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme

Ceturtdaļa 33
veļas mazgāšanas un žāvēšanas
mašīnas mazgāšanas ciklā,
izmantojot mazgāšanas un
žāvēšanas ciklu.

Puse 37

Nominālā
mazgāšanas

ietilpība

1 551

Puse 1 551

Centrifugēšanas
ātrums (apgr./
min.)(a)

Ceturtdaļa 1 551

Weighted remaining moisture
content (%)(a)

51,0

Nominālā
mazgāšanas

ietilpība

3:30

Puse 2:40

Programmas “eco
40-60” ilgums
(h:min)

Ceturtdaļa 2:40

Centrifugēšanas efektivitātes
klase(a)

B

Nominālā
ietilpība

6:15Gaisvadītā trokšņa
emisijas
programmas “eco
40-60” mazgāšanas
cikla
centrifugēšanas
fāzē pie nominālās
mazgāšanas
ietilpības (dB(A) re
1 pW)

70 mazgāšanas un žāvēšanas cikla
ilgums (h:min)

Puse 4:35

Veids Iebūvēta Gaisvadītā trokšņa emisijas
klase programmas “eco
40-60” centrifugēšanas fāzē
pie nominālās mazgāšanas
ietilpības

A

Off-mode (W) (if
applicable)

0,30 Standby mode (W) (if
applicable)

0,30

Palaides atlikšana
(W) (attiecīgā
gadījumā)

4,00 Tīklierosas gaidstāve (W)
(attiecīgā gadījumā)

Neattiecas

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 12 mēneši

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai
mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba
joni

NĒ

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Regulas (ES) 2019/2023 II pielikuma
9. punktā minētā informācija: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/
Products/914606408
(a)  for the eco 40-60 programme.
(b)  for the wash and dry cycle.
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