Ürün Bilgi Formu
Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)
Tedarikçinin adı veya ticari markası :

Samsung

Tedarikçinin adı veya ticari markası:

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis
Apt. No: 78/46 Eyüpsultan-İstanbul Türkiye

Model tanımlayıcı:
Ürünün genel parametreleri:

WD90TA046BE
Değer

Parametre
Nominal kapasite (kg)

Enerji verimliliği endeksi (EEIw)

Yıkama verimliliği endeksi

6.0

Nominal yıkama
kapasitesi

9.0

EEIW

60.0

EEIWD

82.0

lw

1.031

Jw

1.031

Ev tipi çamaşır makinesi-kurutma
makinesinin yıkama çevriminin,
eko 40-60 programında tam ve
kısmi dolulukta yapılan ölçümler
sonucunda ulaşılan, devir başına
kWh cinsinden enerji tüketimi.
Gerçek enerji tüketimi cihazın
kullanım şekline bağlıdır.

Devir (rpm)

Eko 40-60 program süresi (s:dk)

Nominal yıkama kapasitesindeki
eko 40-60 yıkama çevriminin sıkma
aşaması sırasında havadan
yayılan akustik gürültü emisyonları
(dB(A) re 1 pW)

Cm cinsinden boyutlar

Enerji verimlilik sınıfı
Durulama verimliliği
(g/kg kuru kumaş)

Yükseklik

85

Genişlik

60

Derinlik

65

EEIW

B

EEIWD

E

IR

5.0

JR

5.0

0.571

Ev tipi çamaşır makinesi-kurutma
makinesinin yıkama ve kurutma
çevriminin, tam ve kısmi dolulukta
yapılan ölçümler sonucunda
ulaşılan devir başına kWh cinsinden
enerji tüketimi.
Gerçek enerji tüketimi cihazın
kullanım şekline bağlıdır.

3.766

50

Ev tipi çamaşır makinesi-kurutma
makinesinin yıkama ve kurutma
çevriminin, tam ve kısmi dolulukta
yapılan ölçümler sonucunda
ulaşılan devir başına litre cinsinden
su tüketimi. Gerçek su tüketimi
cihazın kullanımına ve suyun
sertliğine bağlıdır.

90

Tam ve kısmi doluluğun
birleşiminin eko 40-60 programında
devir başına litre cinsinden su
tüketimi. Gerçek su tüketimi
cihazın kullanımına ve suyun
sertliğine bağlıdır.

İşlenmiş kumaşın ev tipi çamaşırkurutma makinesinin yıkama
çevriminde, eko 40-60 programında
ölçülmüş maksimum sıcaklığı (°C)

Değer

Parametre

Nominal kapasite

Nominal yıkama
kapasitesi

31

Yarım

28

Çeyrek

21

Nominal yıkama
kapasitesi

1400

Yarım

1400

Çeyrek

1400

Nominal yıkama
kapasitesi

3:42

Yarım

2:54

Çeyrek

2:44

72

İşlenmiş kumaşın ev tipi çamaşırkurutma makinesinin yıkama
çevriminde, yıkama ve kurutma
çevrimi kullanılarak ölçülmüş
maksimum sıcaklığı (°C)

Kalan nem içeriğinin ağırlığı (%)

Nominal kapasite

29

Yarım

22

Nominal yıkama
kapasitesi

53

Yarım

53

Çeyrek

53

Sıkma verimlilik sınıfı

yıkama ve kurutma çevrimi süresi
(s:dk)

B

Nominal kapasite

7:51

Yarım

5:25

Tip

Solo

Nominal yıkama kapasitesindeki
eko 40-60 programının sıkma
aşaması sırasında havadan
yayılan akustik gürültü emisyonlarının
sınıfı

Kapalı modu (W) (varsa)

0.50

Bekleme modu (W) (varsa)

Gecikmeli başlatma (W) (varsa)

4.00

Ağa bağlı hazır bekleme (W) (varsa)

---

Tedarikçinin sunduğu garantinin asgari süresi:
Bu ürün, yıkama çevrimi sırasında gümüş iyonlar açığa
çıkaracak şekilde tasarlanmıştır

A

36 Ay
HAYIR

Ek bilgiler:
Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)
uyarınca imalatçının internet sitesine ağ bağlantısı: https://www.samsung.com/support

