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ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА BG

Продуктов фиш_Директива на Европейската комисия 96/60/ЕО

Търговска марка на доставчика LG

Идентификатор на модела на доставчика FH695BDH(0~9)N

Класът на енергийната ефективност на модела се определя в съответствие с 
Приложение IV. Изразен като „Клас енергийна ефективност... по скала от А (по-
ефективен) до G (по-малко ефективен)“. Когато тази информация е представена 
в табличен вид, тя може да бъде изразена и по други начини, стига да е ясно, че 
скалата е от А (най-ефективен) до G (по-малко ефективен).

A

Когато информацията е представена в табличен вид и когато някои от уредите, 
изброени в таблицата, са получили „Екомаркировка на Общността“ в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 880/92, тази информация може да се включи тук. В този случай 
наименованието на горния ред гласи „Екомаркировка на Общността“, а съответният 
запис се състои от копие на знака за екомаркировка. Тази разпоредба не засяга 
изискванията по програмата на ЕС за екомаркировка.

Не

Потреблението на електроенергия за пране, центрофугиране и сушене в кВтч за 
пълен цикъл на работа, определено в Приложение I, бележка V.

7.97 kWh/цикъл

Потреблението на енергия само за пране и центрофугиране в кВтч за цикъл на 
пране, определено в Приложение I, бележка VI.

1.26 kWh/цикъл

Клас на пране, определен в съответствие с Приложение IV. Изразен като „Клас на 
пране... по скала от А (по-висок) до G (по-нисък)“. Това може да бъде изразено и 
по други начини, при положение че е ясно, че скалата е от А (най-висок) до G (по-
нисък).

A

Ефективността на извличане на вода за стандартен цикъл на пране на памучни 
изделия при 60 °С, определена в съответствие с процедурите за изпитване на 
хармонизираните стандарти, посочени в член 1 (2). Изразена като „Останала вода 
след центрофугиране ...% (като процент от сухото тегло на прането)“.

44 %

Максимална скорост на центрофугиране, определена в Приложение I, бележка VIII. 1600 об./мин.

Капацитет на изпиране на уреда за стандартен цикъл на пране на памучни изделия 
при 60 °С, определен в Приложение I, бележка IX.

12 кг

Капацитет на изсушаване на уреда за стандартен цикъл на изсушаване от типа „сухи 
памучни тъкани“, определен в Приложение I, бележка X.

8 кг

Консумация на вода за пране, центрофугиране и сушене в литри за цялостен 
оперативен цикъл, определен в Приложение I, бележка XI.

131 литра/цикъл

Консумация на вода само за пране и центрофугиране в литри за стандартен 
цикъл на пране на памучни изделия (и центрофугиране) при 60 °C, определен в 
съответствие с процедурите за изпитване на хармонизираните стандарти, посочени 
в член 1 (2).

68 литра/цикъл

Пране и време за изсушаване. Времетраене на програма за цялостен операционен 
цикъл (пране на памучни изделия на 60 °C и изсушаване от типа „сухи памучни 
изделия“). За класиран капацитет на изпиране, определен в съответствие с 
процедурите за изпитване на хармонизираните стандарти, посочен в член 1 (2).

725 мин

Потреблението на енергия и вода, равно на 200 пъти консумацията, изразена в точка 5 (енергия) 
и точка 12 (вода). Това се изразява като „приблизителна годишна консумация за четиричленно 
домакинство, което винаги използва сушилнята (200 цикъла)“.

1594 кВтч/година

26200 литра/година

Потребление на енергия и вода, като потреблението по точка 6 (енергия) и точка 13 (вода) се умножава 
по 200. Изразява се по следния начин: „Очаквано годишно потребление за четиричленно домакинство, 
без използване на сушилката (200 цикъла)“.

252 кВтч/година

13600 литра/година
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