
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 90/60/ΕΚ

Οι αστερίσκοι “ * ” υποδεικνύουν παραλλαγή μοντέλου και μπορεί να περιλαμβάνουν (0-9) ή (A-Z).

Samsung

Όνομα μοντέλου WD90K64****

Κλάση ενεργειακής απόδοσης

A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση) A

Κατανάλωση ενέργειας

Πλύση, στύψιμο και στέγνωμα kWh 6,12

Πλύση και στύψιμο μόνο kWh 1,17

Κλάση απόδοσης πλύσης

A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση) A

Κλάση απόδοσης στυψίματος

A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση) A

Απομένουσα υγρασία % 44

Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ. 1400

Χωρητικότητα

Πλύση kg 9

Στέγνωμα kg 6

Κατανάλωση νερού

Πλύση, στύψιμο και στέγνωμα ℓ 99

Πλύση και στύψιμο μόνο ℓ 54
Διάρκεια προγράμματος για πλήρη κύκλο λειτουργίας (πλύση βαμβακερών 
στους 60 ºC και στέγνωμα στο ‘στεγνά βαμβακερά’ για ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης)
Πλύση, στύψιμο και στέγνωμα λεπτά 705

Πλύση και στύψιμο μόνο λεπτά 280

Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας 
και του φύλλου πληροφοριών

Πλύση Βαμβακερά 60 ˚C + Εντατική Πλύση + 1400σ.α.λ.

Στέγνωμα Στέγνωμα βαμβακερών + Ντουλάπα + Στύψιμο

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που πάντοτε χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντήριοστεγνωτήριο ρούχων 
(200 πρόγραμμα)

Κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος 1224

Κατανάλωση νερού ℓ 19800

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που ποτέ δεν χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντήριοστεγνωτήριο ρούχων 
(200 πρόγραμμα)

Κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος 234

Κατανάλωση νερού ℓ 10800
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Τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας για το στέγνωμα έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο 
EN50229.
•	 Το πρώτο στέγνωμα θα πρέπει να γίνει με φορτίο 3 kg (το φορτίο αποτελείται από: 1 σεντόνια και 6 

μαξιλαροθήκες και 7 πετσέτες) επιλέγοντας Στέγνωμα Βαμβακερών (Ντουλάπι) + Στύψιμο (1400),

•	 Το δεύτερο στέγνωμα θα πρέπει να γίνει με φορτίο 3 kg (το φορτίο αποτελείται από: 1 σεντόνια και 6 
μαξιλαροθήκες και 7 πετσέτες) επιλέγοντας Στέγνωμα Βαμβακερών (Ντουλάπι) + Στύψιμο (1400),

•	 Το τρίτο στέγνωμα θα πρέπει να γίνει με φορτίο 3 kg (το φορτίο αποτελείται από: 1 σεντόνια και 6 μαξιλαροθήκες 
και 7 πετσέτες) επιλέγοντας Στέγνωμα Βαμβακερών (Ντουλάπι) + Στύψιμο (1400),

(1 ή 2 πετσέτες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν για να ρυθμιστεί το βάρος.)
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