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Technické údaje

V souladu se Směrnicí (EU) č. 90/60/ES

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Samsung

Název modelu WD80M44****

Třída energetické účinnosti

A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná) A

Spotřeba energie

Praní, odstřeďování a sušení kWh 5,44

Pouze praní a odstřeďování kWh 1,04

Třída výkonnosti praní

A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná) A

Třída účinnosti odstřeďování vody

A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná) A

Zbytková vlhkost % 44

Maximální rychlost odstřeďování ot./min 1400

Kapacita

Praní kg 8

Sušení kg 6

Spotřeba vody

Praní, odstřeďování a sušení ℓ 88

Pouze praní a odstřeďování ℓ 48

Doba trvání programu  pro dokončení provozního cyklu (60 ºC, praní bavlny a „sušení bavlny“ pro 
jmenovitou kapacitu praní)

Praní, odstřeďování a sušení min. 598

Pouze praní a odstřeďování min. 280

Programy, ke kterým se vztahují informace na 
štítku a na listu

Praní
Cotton (Bavlna) 60˚C + Intenzivní + 1400 

ot./min

Sušení
Cotton Dry (Sušení bavlny) +Spin 

(Odstřeďování)

Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, vždy při použití sušení (200 cyklů)

Spotřeba energie kWh/r 1088

Spotřeba vody ℓ 17600

Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů)

Spotřeba energie kWh/r 208

Spotřeba vody ℓ 9600



62 Slovenčina

Te
ch

n
ic

ké
 ú

d
aj

e

Technické údaje

Podľa smernice (EÚ) č. 90/60/ES

„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).

Samsung

Názov modelu WD80M44****

Trieda energetickej efektívnosti

A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť) A

Spotreba energie

Pranie, odstreďovanie a sušenie kWh 5,44

Len pranie a odstreďovanie kWh 1,04

Trieda výkonu prania

A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť) A

Trieda efektívnosti odstreďovania vody

A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť) A

Zostatková vlhkosť % 44

Maximálna rýchlosť odstreďovania
otáčok za 
minútu

1400

Kapacita

Pranie kg 8

Sušenie kg 6

Spotreba vody

Pranie, odstreďovanie a sušenie ℓ 88

Len pranie a odstreďovanie ℓ 48

Čas programu pre kompletný prevádzkový cyklus (pranie bavlny pri 60 ºC a sušenie „osušenej bavlny“ pri 
menovitej kapacite prania)

Pranie, odstreďovanie a sušenie min. 598

Len pranie a odstreďovanie min. 280

Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku 
a na hárku

Pranie
Cotton (Bavlna) 60 ºC + Intenzívne + 1400 

ot./min

Sušenie
Cotton Dry (Sušenie bavlny) + Spin 

(Odstreďovanie)

Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť so stálym používaním sušenia (200 cyklov)

Spotreba energie kWh/rok 1088

Spotreba vody ℓ 17600

Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť bez použitia sušenia (200 cyklov)

Spotreba energie kWh/rok 208

Spotreba vody ℓ 9600
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