
Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk
Enligt direktiv 95/13/EG bilaga II

Miele
Modellbeteckning T8813C EDIT.111
Kapacitet kg 7,0
Inbyggnadsprodukt Frånluft/Kondens – / ●
Energieffektivitetsklass 2)

A+++ (effektivast) till D (minst effektiv) B
Årlig energiförbrukning (AE C) 2) 3) 2 kWh/år 494
Styrning med automatik/utan automatik ● / –
Energiförbrukning för standardprogram bomull 2)

Energiförbrukning vid helt fylld maskin (Edry) kWh 4,14
Energiförbrukning vid halv maskin (Edry½) kWh 2,28
Viktad effektförbrukning i frånläge (Po) W 0,10
Viktad effektförbrukning i viloläge (Pl) W 3,50
Vilolägets varaktighet (Tl) min 10
Program som informationen på etiketten och informationsbladet
hänför sig till  l) Bomull skåptorr
Programtid för standardprogram bomull 2)

Viktad programtid (Tt) min 98
Programtid vid helt fylld maskin (Tdry) min 128
Programtid vid halv maskin (Tdry½) min 76
Kondensationseffektivitetsklass 2)

Kondensationseffektivitetsklass A
A (högsta effektivitetsklass) till G (lägsta effektivitetsklass)
Kondensationseffektivitet vid helt fylld maskin (Cdry) % 93
Kondensationseffektivitet vid halv maskin (Cdry½) % 90
Viktad kondensationseffektivitet (Ct) % 91
Emission av luftburet buller 4)

Ljudeffektnivå standardprogram
bomull vid helt fylld maskin dB(A) re 1 pW 63
Konstruktion
För integrering –
Fristående maskin med topplock ●

Fristående maskin, inbyggbar under bänk ●

Underbyggnadsmaskin (utan topplock) –
Luckhängning höger/vänster – / ●        
Mått
Maskinmått Höjd cm 85,0

Bredd cm 59,5
Djup 5) cm 58,0

Sockeldjup fram/bak cm/cm 0,0/0,0        
Höjd för underbyggnad cm 82,0
Djup med öppen lucka (frontmatad maskin) cm 106,0
Justerbar höjd +/- cm +1,45/-0,7
Nettovikt kg 51,0
Elanslutning
Spänning V 220-230
Anslutningseffekt W 2.000-2.140
Säkring A 10
Frekvens Hz 50
Tillverkarens namn och adress Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Förklaringar:
 
• Ja, finns

 
1) Det här programmet är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
2) Värdet bestämms i enlighet med standard EN 61121
3)

Energiförbrukning 'X' kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halvfull maskin och förbrukning i lågeffektlägena. Den
faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.";

4) Värden enligt normen EN 60704.
5) Djup inkl. väggavstånd. Vid frånluftsanslutning baktill kan ett större väggavstånd vara nödvändigt.
 
Anm.:  Tabellstatus 05/12. Med reservation för produktutveckling.


