
Продуктов информационен лист
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови
перални машини и битови перални машини със сушилня

Име или търговска марка на доставчика: VOX Electronics

Адрес на доставчика: ERG d.o.o., ERG d.o.o. Radnička 11 22310 Šimanovci - Srbija

Идентификатор на модела: WDM1469-T14ED

Общи параметри на продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност
Номи-
нален
капа-

цитетб)

6,0 Висо-
чина

84

Ши-
рина

59

Номинален капа-
цитет (kg)

Номи-
нален

капаци-
тет при
пранеа)

9,0

Размери в cm

Дълбо-
чина

58

ИЕЕW
а) 80,0 ИЕЕW

а) DИндекс за енер-
гийна ефектив-
ност

ИЕЕWD
б) 82,0

Клас на енергийна ефектив-
ност ИЕЕWD

б) E

IW
а) 1,040 IR

а) 5,0Индекс на ефек-
тивността на изпи-
ране

JW
б) 1,040

Ефективност на изплакване
(g/kg сух текстил) JR

б) 5,0

Консумация на
енергия в kWh на
цикъл, за цикъла
на пране на бито-
вата перална ма-
шина със сушил-
ня с използване на
програмата „еко“
40—60 при комби-
нация от пълно и
частично зарежда-
не. Реалната кон-
сумация на енер-
гия ще зависи от
начина, по който
се използва уре-
дът.

1,220 Консумация на енергия в kWh
на цикъл, за цикъла „пране
и сушене“ на битовата перал-
на машина със сушилня при
комбинация от пълно и поло-
вин зареждане. Реалната кон-
сумация на енергия ще зависи
от начина, по който се използ-
ва уредът.

4,636

Консумация на во-
да в литри на
цикъл за програ-
мата „еко“ 40—
60 при комбинация
от пълно и частич-
но зареждане. Ре-

50 Консумация на вода в литри
на цикъл за цикъла „пране и
сушене“ на битовата перал-
на машина със сушилня при
комбинация от пълно и поло-
вин зареждане. Реалната кон-
сумация на вода ще зависи от

90
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алната консумация
на вода ще зависи
от това как се из-
ползва уредът и от
твърдостта на во-
дата.

това как се използва уредът и
от твърдостта на водата.

Номи-
нален

капаци-
тет при
пране

40

Поло-
вин

39

Номи-
нален
капа-
цитет

38Максимална тем-
пература във вът-
решността на тре-
тираните текстил-
ни изделия (°C) за
цикъла на пране
на битовата пе-
рална машина със
сушилня при из-
ползване на прог-
рамата „еко“ 40—
60

Четвърт 25

Максимална температура във
вътрешността на третирани-
те текстилни изделия (°C) за
цикъла на пране на битова-
та перална машина със сушил-
ня при използване на цикъла
„пране и сушене“.

Поло-
вин

27

Номи-
нален

капаци-
тет при
пране

1 400

Поло-
вин

1 400

Скорост на цен-
трофугиране (об/
min)а)

Четвърт 1 400

Претеглено остатъчно съдър-
жание на влага (%)а)

53,4

Номи-
нален

капаци-
тет при
пране

3:49

Поло-
вин

2:54

Времетраене на
програмата „еко“
40—60 (ч:мин)

Четвърт 2:54

Клас на ефективност на суше-
не чрез центрофугиранеа)

B

Номи-
нален
капа-
цитет

9:00Излъчван възду-
шен шум във фа-
зата на центрофу-
гиране по време
на цикъла на пра-
не за програмата
„еко“ 40—60 при
номиналния капа-
цитет при пране
(dB(A) при нулево
ниво 1 pW)

77 Времетраене на цикъла „пра-
не и сушене“ (ч:мин)

Поло-
вин

5:00

Тип Свободностояща Клас на излъчвания въздушен
шум във фазата на центрофу-
гиране за програмата „еко“ 40
—60 при номиналния капаци-
тет при пране

C
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Режим „изключе-
но“ (W) (ако се
прилага)

0,50 Режим на готовност (W) (ако
се прилага)

1,00

Режим на отложен
старт (W) (ако е
приложимо)

4,00 Мрежови режим на готов-
ност (W) (ако е приложимо)

0,00

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци

Продуктът е проектиран да отделя
сребърни йони по време на цикъла на
пране

НЕ

Допълнителна информация:

Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложе-
ние II към Регламент (ЕС) 2019/2023: www.voxelectronics.com
а)  за програмата „еко“ 40—60
б)  за цикъла на пране и сушене.
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