
Čeština 57 

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung

Název modelu WW8*K4*****

Kapacita kg 8,0

Energetická účinnost A+++

Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům 
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C 
a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém 
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití 
spotřebiče.)

kWh/rok 177

Spotřeba energie

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění kWh 0,87

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění kWh 0,72

Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění kWh 0,72

Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči. W 0,48

Vážená spotřeba energie po ukončení programu. W 5,00

Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při 
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném 
či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu 
použití spotřebiče.)

litrů/rok 8100

Třída účinnosti odstřeďování

Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější) A

Maximální rychlost odstřeďování ot./min 1400

Zbytková vlhkost % 44

Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ 
a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento 
typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od 
teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 
24).

Doba trvání standardního programu

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění min 284

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění min 254

Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění min 254

Doba trvání po ukončení programu (Tl) min 2

Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při 
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;

Praní dB (A) na 1 pW 53

Odstřeďování dB (A) na 1 pW 74

Volně stojící
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Čeština58 

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung

Název modelu WW7*K4*****

Kapacita kg 7,0

Energetická účinnost A+++

Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům 
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C 
a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém 
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití 
spotřebiče.)

kWh/rok 157

Spotřeba energie

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění kWh 0,80

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění kWh 0,61

Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění kWh 0,61

Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči. W 0,48

Vážená spotřeba energie po ukončení programu. W 5,00

Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při 
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném 
či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu 
použití spotřebiče.)

litrů/rok 7400

Třída účinnosti odstřeďování

Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější) B

Maximální rychlost odstřeďování ot./min 1400

Zbytková vlhkost % 53

Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ 
a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento 
typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od 
teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 
24).

Doba trvání standardního programu

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění min 245

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění min 195

Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění min 195

Doba trvání po ukončení programu (Tl) min 2

Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při 
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;

Praní dB (A) na 1 pW 54

Odstřeďování dB (A) na 1 pW 74

Volně stojící
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Slovenčina 57 

Špecifi
kácie

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010

„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

Samsung

Názov modelu WW8*K4*****

Kapacita kg 8,0

Energetická účinnosť A+++

Ročná spotreba energie (vychádza z 220 štandardných pracích 
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C 
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby vo vypnutom 
stave a v režime ponechania v zapnutom stave. Skutočná spotreba 
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)

kWh/rok 177

Spotreba energie

Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke kWh 0,87

Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke kWh 0,72

Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke kWh 0,72

Nameraná spotreba energie režimu vo vypnutom stave. W 0,48

Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave. W 5,00

Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov 
programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri 
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť 
od spôsobu používania spotrebiča.)

l/rok 8100

Trieda účinnosti odstreďovania

Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A 
(najúčinnejšie)

A

Maximálna rýchlosť odstreďovania ot./min 1400

Zostatková vlhkosť % 44

Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“ 
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ 
bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od 
deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácia (odporúča sa)“ na strane 24).

Dĺžka trvania štandardného programu

Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke min 284

Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke min 254

Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke min 254

Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl) min 2

Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a 
odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;

Pranie dB (A) re 1 pW 53

Odstreďovanie dB (A) re 1 pW 74

Voľne stojace
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Špecifikácie

Slovenčina58 

Špecifi
kácie

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010

„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

Samsung

Názov modelu WW7*K4*****

Kapacita kg 7,0

Energetická účinnosť A+++

Ročná spotreba energie (vychádza z 220 štandardných pracích 
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C 
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby vo vypnutom 
stave a v režime ponechania v zapnutom stave. Skutočná spotreba 
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)

kWh/rok 157

Spotreba energie

Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke kWh 0,80

Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke kWh 0,61

Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke kWh 0,61

Nameraná spotreba energie režimu vo vypnutom stave. W 0,48

Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave. W 5,00

Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov 
programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri 
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť 
od spôsobu používania spotrebiča.)

l/rok 7400

Trieda účinnosti odstreďovania

Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A 
(najúčinnejšie)

B

Maximálna rýchlosť odstreďovania ot./min 1400

Zostatková vlhkosť % 53

Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“ 
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ 
bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od 
deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácia (odporúča sa)“ na strane 24).

Dĺžka trvania štandardného programu

Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke min 245

Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke min 195

Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke min 195

Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl) min 2

Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a 
odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;

Pranie dB (A) re 1 pW 54

Odstreďovanie dB (A) re 1 pW 74

Voľne stojace
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