
Toote teabelehelt
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing
machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: LG Electronics

Tarnija aadress: Yunhee Yang, LG Electronics European Shared Service Center B.V., Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, NL

Mudelitähis: F2DV5S7S1E

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus
Nimitäitekogus(b) 5,0 Kõrgus 85

Laius 60
Nimitäitekogus (kg)

Pesemise
nimitäitekogus(a)

7,0
Mõõtmed (cm)

Sügavus 48
EnergiatõhususindeksW

(a)79,9 EnergiatõhususindeksW
(a) DEnergiatõhususindeks

EnergiatõhususindeksWD
(b)82,0

Energiatõhususe klass

EnergiatõhususindeksWD
(b) E

IW
(a) 1,031 IR

(a) 5,0Pesemistõhususindeks

JW
(b) 1,031

Loputamistõhusus (g/kg kuiva
pesu kohta) JR

(b) 5,0
Energy
consumption in
kWh per cycle,
for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme
at a combination
of full and partial
loads. Actual energy
consumption will
depend on how the
appliance is used

0,689 Energy consumption in kWh per
cycle, for the wash and dry
cycle of the household washer-
dryer at a combination of full
and half loads. Actual energy
consumption will depend on
how the appliance is used

3,256

Veetarbimine (l
tsükli kohta)
programmi „eco
40–60“ kasutamisel
nimitäitekoguse ja
poole
nimitäitekoguse
kombinatsiooni
korral. Seadme
tegelik veetarbimine
oleneb selle
kasutusviisist ja vee
karedusest.

45 Kodumajapidamises kasutatava
pesumasina-kuivati pesemis- ja
kuivatamistsükli veetarbimine (l
tsükli kohta) nimitäitekoguse
ja poole nimitäitekoguse
kombinatsiooni korral. Seadme
tegelik veetarbimine oleneb
selle kasutusviisist ja vee
karedusest.

80

Maximum
temperature inside

Pesemise
nimitäitekogus

50 Kodumajapidamises kasutatava
pesumasina-kuivati

Nimitäitekogus 43
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Pool
nimitäitekogusest

41the treated textile
(°C) for the washing
cycle of the
household washer-
dryer, using the eco
40-60 programme

Veerand
nimitäitekogusest

25

pesemistsükli maksimaalne
temperatuur töödeldud
tekstiilis (°C), kasutades
pesemis- ja kuivatamistsüklit

Pool
nimitäitekogusest

30

Pesemise
nimitäitekogus

1 170

Pool
nimitäitekogusest

1 170

Tsentrifuugimiskiirus
(p/min)(a)

Veerand
nimitäitekogusest

1 170

Weighted remaining moisture
content (%)(a)

53,5

Pesemise
nimitäitekogus

3:28

Pool
nimitäitekogusest

2:42

Programmi „eco
40–60“ kestus
(h:min)

Veerand
nimitäitekogusest

2:37

Tsentrifuugimistõhususe klass(a) B

Nimitäitekogus 7:40Programmi „eco
40–60“ kasutamisel
pesemise
nimitäitekoguse
korral
pesemistsükli
tsentrifuugimisetapil
õhus leviv müra
(dBA nulltaseme 1
pW suhtes)

72 pesemis- ja kuivatamistsükli
kestus (h:min) Pool

nimitäitekogusest
5:00

Liik Eraldiseisev Programmi „eco 40–60“
kasutamisel pesemise
nimitäitekoguse korral
tsentrifuugimisetapil õhus leviva
müra klass

A

Off-mode (W) (if
applicable)

0,50 Standby mode (W) (if
applicable)

0,50

Viitkäivitus (W) (kui
on asjakohane)

4,00 Võrguühendusega ooteseisund
(W) (kui on asjakohane)

2,00

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud

See toode on ette nähtud
hõbedaioonide vabastamiseks
pesemistsüklis

EI

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane
teave: https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
(a)  for the eco 40-60 programme.
(b)  for the wash and dry cycle.

Lehekülg 2 / 2


