
Produktinformationsblad - (EU) 2019/2014

Leverantörens namn eller varumärke: WHIRLPOOL

Leverantörens adress: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellbeteckning: FWDG 971682 WBV EE N

Allmänna produktparametrar:

Parameter Värde Parameter Värde

Nominell kapacitet (kg)

Nominell
kapacitet

7,0

Mått i cm

Höjd 85

Nominell
tvättka-
pacitet

9,0

Bredd 60

Djup 61

Energieffektivitetsindex

EEIW 79,7

Energieffektivitetsklass

EEIW D

EEIWD 80,9 EEIWD E

Tvätteffektivitetsindex

IW 1,04

Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)

IR 4,5

JW 1,04 JR 4,5

Energianvändning, i kWh
per kg per cykel, i
tvättcykeln för den kombin-
erade tvättmaskinens/tork-
tumlaren för hushållsbruk,
med användning av pro-
grammet eco 40–60 och en
kombination av full last och
dellaster (den faktiska en-
ergianvändningen beror på
hur produkten används)

0,084

Energianvändning, i kWh per kg per
cykel, i tvätt- och torkcykeln för den
kombinerade tvättmaskinens/tork-
tumlaren för hushållsbruk, med en
kombination av full och halv last
(den faktiska energianvändningen
beror på hur produkten används)

0,591

Vattenförbrukning i liter
per cykel, för programmet
eco 40–60 med en kombi-
nation av full last och del-
laster (den faktiska vatten-
förbrukningen beror på hur
produkten används och på
vattnets hårdhet)

50

Vattenförbrukning, i liter per cykel, i
tvätt- och torkcykeln för den kombin-
erade tvättmaskinens/ torktumlaren
för hushållsbruk, med en kombina-
tion av full och halv last (den faktiska
vattenförbrukningen beror på hur
produkten används och på vattnets
hårdhet)

66



Parameter Värde Parameter Värde

Maximitemperatur inuti
den behandlade textilen
(°C)

Nominell
tvättka-
pacitet

35

Restfukthalt (%)

Nominell
tvättka-
pacitet

44

Halv 35 Halv 44

Quarter 33 Fjärdedels 44

Centrifugeringshastighe
(varv/ min)

Nominell
tvättka-
pacitet

1551

Centrifugeringseffektivitetsklass A
Halv 1551

Fjärd-
edels

1551

Programtid för eco 40–60
(h:mm)

Nominell
tvättka-
pacitet

3:45

Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)

Nominell
kapacitet

9:50

Halv 2:50

Halv 6:00
Fjärd-
edels

2:15

Utsläpp av luftburet
akustiskt buller under cen-
trifugeringsfasen för
tvättcykeln (med program-
met eco 40–60) vid
nominell tvättkapacitet
(dB(A) re 1 pW)

83

Utsläppsklassen för luftburet
akustiskt buller för centrifugerings-
fasen för programmet eco 40–60 vid
nominell tvättkapacitet.

D

Typ Fristående

Frånläge (W) 0,50 Standbyläge (W) 0,50

Startfördröjning (W) (om
tillämpligt)

4,00
Nätverksanslutet standbyläge (W)
(om tillämpligt)

-

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner
under tvättcykeln

No



Additional information:

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 9 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2023
finns: https://docs.whirlpool.eu


