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Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 96/60/EC uyarınca

“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.

Samsung

Model Adı WD80J5B****

Enerji Verimliliği

A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik) B

Enerji Tüketimi

Yıkama, sıkma ve kurutma kWsaat 6,48

Sadece yıkama ve sıkma kWsaat 1,04

Yıkama Performansı Sınıfı

A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik) A

Su Çıkarma Verimi Sınıfı

A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik) A

Artık Nem % 44

Maksimum Sıkma Hızı d/d 1400

Kapasite

Yıkama kg 8

Kurutma kg 6

Su Tüketimi

Yıkama, sıkma ve kurutma ℓ 88

Sadece yıkama ve sıkma ℓ 48

Tam çalışma döngüsü için program zamanı (60 ºC pamuklu 
yıkama ve nominal yıkama kapasitesi için ‘kuru pamuk’ yıkama)

Yıkama, sıkma ve kurutma dak 715

Sadece yıkama ve sıkma dak 290

Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu 
programlar

Yıkama Pamuklu 60˚C + Yoğun Yıkama

Kuru Pamuklu Kurutma

Daima kuruda kullanırken 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)

Enerji Tüketimi kWsaat/yıl 1296

Su Tüketimi ℓ 17600

Hiçbir zaman kuru kullanılmadığında 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)

Enerji Tüketimi kWsaat/yıl 208

Su Tüketimi ℓ 9600
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Standart 60ºC pamuklu yıkama döngüsü ve ‘kuru pamuklu’ kurutma döngüsü kullanıldığındaki gürültü.

Yıkama dB (A) re 1 pW 54

Sıkma dB (A) re 1 pW 73

Kurutma dB (A) re 1 pW 59

Kurutma için enerji tüketimi verileri, EN50229 Standardında belirtilen koşullara göre 
ölçülmüştür.
•	 İlk kurutma, Pamuklu Kurutma + Sıkma seçilerek, 6 kg’lık yükle gerçekleştirilmelidir 

(yük şunlardan oluşur: 2 çarşaf ve 8 yastık kılıfı ve 23 havlu);
•	 İkinci kurutma, Pamuklu Kurutma + Sıkma seçilerek, 2 kg’lık yükle gerçekleştirilmelidir 

(yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 4 yastık kılıfı ve 2 havlu);
(Ağırlığı ayarlarken, 1 veya 2 havlu eklenebilir veya çıkarılabilir.)
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