
38

ÜZEMI ADATOK HU

Termék adatlap_392/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

Beszállító neve vagy márkajelzése LG Electronics LG Electronics
A szállító által megadott típusazonosító RC8*U2*V*W RC9*U2*V*W
Névleges teljesítmény pamut ruhanemű kilogrammban megadva normál 
pamut program esetén, teljes terhelésnél 8 kg 9 kg

Szárító típus
Kondenzációs 
háztartási 
szárítógép

Kondenzációs 
háztartási 
szárítógép

Energiaosztály A+++ A+++
Energiafogyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű 
normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és a kis 
villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges 
ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától.

159,0 kWh/év 175,0 kWh/év

Automatikus ruhaszárító gép Igen Igen
Ez a háztartási szárítógép az 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az 
Európai Unió ökocímkéjét” Nem Nem

A standard pamutprogram energiafogyasztása teljes terhelésnél (Edry) 1,32 kWh 1,44 kWh
A standard pamutprogram energiafogyasztása részleges terhelésnél 
(Edry1/2) 0,71 kWh 0,79 kWh

Energiafogyasztás a standard pamutprogram kikapcsolásakor teljes 
terhelésnél (Po) 0,42 W 0,42 W

Energiafogyasztás a standard pamutprogram bekapcsolásakor teljes 
terhelésnél (Pl) 0,42 W 0,42 W

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl) 10 perc 10 perc
A teljes és a részleges terhelésnél használt „ ” a standard szárító program, amelyre 
a címkén található információ és az adatlap utal. Ennek értelmében a program alkalmas a hagyományos, 
vizes pamutruhák szárítására, illetve ez aleghatékonyabb program a pamutszárítás energiafogyasztását 
tekintve.
A „standard pamutprogram teljes és részleges terhelés” esetén várható 
súlyozott programideje (Tt) 158 min 177 min

A program időtartama „standard pamutprogramnál teljes terhelés esetén” 
(Tdry) 211 min 239 min

A program időtartama „standard pamutprogramnál részleges terhelés 
esetén” (Tdry1/2) 118 min 130 min

Kondenzációhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig 
(leghatékonyabb) terjedő skálán: X A A

A standard pamutprogram átlagos kondenziációhatékonysága (Cdry) 
teljes terhelésnél 91 % 91 %

A standard pamutprogram átlagos kondenziációhatékonysága (Cdry1/2) 
részleges terhelésnél 91 % 91 %

A „standard pamutprogram teljes terhelésnél” való súlyozott 
kondenziációhatékonysága (Ct ) 91 % 91 %

A hangteljesítményszint 62 dB(A) 62 dB(A)
Szabadon álló
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