
Türkçe 55

Tekn
ik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik 
gösterebileceğini ifade eder.

Samsung

Model Adı WW90J32****

Kapasite kg 9,0

Enerji Etkililiği

A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik) A+++

Enerji Tüketimi

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1) kWsaat/yıl 215

Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C kWsaat 1,07

Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C kWsaat 0,87

Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C kWsaat 0,87

Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o) W 0,48

Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l) W 5,00

Yıllık su tüketimi (AW_c) 2) L/yıl 9400

Sıkma etkililiği sınıfı 3)

A (en etkili) ila G (en az etkili) B

Maksimum Sıkma Devri devir 1200

Kalıntı nem % 53

Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar  PAMUKLU 60 °C ve 40 °C 4)

Standart programın program süresi

Tam yükte PAMUKLU 60 °C dak 283

Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C dak 213

Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C dak 213

Bekleme modunda ağırlıklı süre dak 2

Hava kaynaklı gürültü emisyonları

Yıkama dB (A) re 1 pW 62

Sıkma dB (A) re 1 pW 76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya 
ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak 
değişebilir.

2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya 
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. 
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. 
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

4.  PAMUKLU 60 °C ve  PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 
40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar 
için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. 
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). 
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
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Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik 
gösterebileceğini ifade eder.

Samsung

Model Adı
WW80J34****
WW81J34****

WW80J32****
WW8PJ32****

Kapasite kg 8,0

Enerji Etkililiği

A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik) A+++

Enerji Tüketimi

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1) kWsaat/yıl 196 196

Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C kWsaat 1,11 1,11

Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C kWsaat 0,79 0,79

Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C kWsaat 0,65 0,65

Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o) W 0,48 0,48

Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l) W 5,00 5,00

Yıllık su tüketimi (AW_c) 2) L/yıl 8100 8100

Sıkma etkililiği sınıfı 3)

A (en etkili) ila G (en az etkili) B B

Maksimum Sıkma Devri devir 1400 1200

Kalıntı nem % 53 53

Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar  PAMUKLU 60 °C ve 40 °C 4)

Standart programın program süresi

Tam yükte PAMUKLU 60 °C dak 263 263

Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C dak 213 213

Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C dak 193 193

Bekleme modunda ağırlıklı süre dak 2 2

Hava kaynaklı gürültü emisyonları

Yıkama dB (A) re 1 pW 62 62

Sıkma dB (A) re 1 pW 79 76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya 
ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak 
değişebilir.

2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya 
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. 
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. 
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

4.  PAMUKLU 60 °C ve  PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 
40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar 
için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. 
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). 
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
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Türkçe 57

Tekn
ik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik 
gösterebileceğini ifade eder.

Samsung

Model Adı
WW7*J347**** 
WW7*J348****

WW7*J327**** 
WW7*J328****

Kapasite kg 7,0

Enerji Etkililiği

A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik) A+++

Enerji Tüketimi

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1) kWsaat/yıl 174 174

Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C kWsaat 0,94 0,94

Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C kWsaat 0,72 0,72

Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C kWsaat 0,56 0,56

Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o) W 0,48 0,48

Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l) W 5,00 5,00

Yıllık su tüketimi (AW_c) 2) L/yıl 7400 7400

Sıkma etkililiği sınıfı 3)

A (en etkili) ila G (en az etkili) B B

Maksimum Sıkma Devri devir 1400 1200

Kalıntı nem % 53 53

Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar  PAMUKLU 60 °C ve 40 °C 4)

Standart programın program süresi

Tam yükte PAMUKLU 60 °C dak 243 243

Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C dak 213 213

Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C dak 193 193

Bekleme modunda ağırlıklı süre dak 2 2

Hava kaynaklı gürültü emisyonları

Yıkama dB (A) re 1 pW 61 61

Sıkma dB (A) re 1 pW 78 76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya 
ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak 
değişebilir.

2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya 
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. 
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. 
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

4.  PAMUKLU 60 °C ve  PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 
40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar 
için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. 
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). 
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
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Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik 
gösterebileceğini ifade eder.

Samsung

Model Adı
WW7*J345**** 
WW7*J346****

WW7*J325**** 
WW7*J326****

Kapasite kg 7,0

Enerji Etkililiği

A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik) A+++

Enerji Tüketimi

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1) kWsaat/yıl 157 157

Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C kWsaat 0,79 0,79

Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C kWsaat 0,72 0,72

Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C kWsaat 0,52 0,52

Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o) W 0,48 0,48

Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l) W 5,00 5,00

Yıllık su tüketimi (AW_c) 2) L/yıl 7400 7400

Sıkma etkililiği sınıfı 3)

A (en etkili) ila G (en az etkili) B B

Maksimum Sıkma Devri devir 1400 1200

Kalıntı nem % 53 53

Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar  PAMUKLU 60 °C ve 40 °C 4)

Standart programın program süresi

Tam yükte PAMUKLU 60 °C dak 243 243

Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C dak 213 213

Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C dak 173 173

Bekleme modunda ağırlıklı süre dak 2 2

Hava kaynaklı gürültü emisyonları

Yıkama dB (A) re 1 pW 61 61

Sıkma dB (A) re 1 pW 78 76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C’de  PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya 
ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak 
değişebilir.

2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C’de  PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya 
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. 
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. 
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

4.  PAMUKLU 60 °C ve  PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 
40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar 
için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. 
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). 

Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
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Türkçe 59

Tekn
ik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik 
gösterebileceğini ifade eder.

Samsung

Model Adı WW60J32**** WW60J30****

Kapasite kg 6,0

Enerji Etkililiği

A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik) A++

Enerji Tüketimi

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1) kWsaat/yıl 173 173

Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C kWsaat 0,83 0,83

Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C kWsaat 0,77 0,77

Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C kWsaat 0,67 0,67

Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o) W 0,48 0,48

Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l) W 5,00 5,00

Yıllık su tüketimi (AW_c) 2) L/yıl 7300 7300

Sıkma etkililiği sınıfı 3)

A (en etkili) ila G (en az etkili) B C

Maksimum Sıkma Devri devir 1200 1000

Kalıntı nem % 53 62

Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar  PAMUKLU 60 °C ve 40 °C 4)

Standart programın program süresi

Tam yükte PAMUKLU 60 °C dak 283 283

Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C dak 263 263

Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C dak 243 243

Bekleme modunda ağırlıklı süre dak 2 2

Hava kaynaklı gürültü emisyonları

Yıkama dB (A) re 1 pW 61 61

Sıkma dB (A) re 1 pW 76 74

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya 
ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak 
değişebilir.

2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de  PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya 
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. 
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. 
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

4.  PAMUKLU 60 °C ve  PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 
40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar 
için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. 
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). 
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
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