
Termékinformációs adatlap
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és
a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: Samsung

A szállító címe: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ire-
land

Modellazonosító: WW70AA626AE

Általános termékparaméterek:

Paraméter Érték Paraméter Érték
Ma-
gasság

85

Széles-
ség

60

Névleges kapa-
citás(a)   (kg)

7,0 Méretek cm-ben

Mélység 45
Energiahaté-
konysági mutató(a) 
  (EEIW)

80,0 Energiahatékonysági osztály(a) D

Mosáshaté-
konysági mutató(a)

1,031 Öblítési hatékonyság (g/kg)(a) 5,0

Energiafogyasztás,
kWh/ciklus, az
eco 40-60 prog-
ram alapján, tel-
jes és részle-
ges töltet kom-
binálása mellett. A
tényleges energia-
fogyasztás a készü-
lék használatának
módjától függ.

0,690 Vízfogyasztás, liter/ciklus, az
eco 40-60 program alapján,
teljes és részleges töltet kom-
binálása mellett. A tényle-
ges vízfogyasztás a készülék
használatának módjától és a víz
keménységétől függ.

45

Névle-
ges ka-
pacitás

42

Fél töl-
tet

37

Maximális hőmér-
séklet a kezelt tex-
tilben(a)   (°C)

Negyed
töltet

24

Súlyozott maradék nedvesség-
tartalom(a)   (%)

53,9

Névle-
ges ka-
pacitás

1 200

Fél töl-
tet

1 200

Centrifugálási se-
besség(a)   (fordu-
lat/perc)

Negyed
töltet

1 200

Centrifugálási hatékonysági
osztály(a)

B
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Névle-
ges ka-
pacitás

3:28

Fél töl-
tet

2:42

A program időtar-
tama(a)   (óra:perc)

Negyed
töltet

2:42

Típus Szabadon álló

Levegőben terje-
dő akusztikus zaj-
kibocsátás a cent-
rifugálási szakasz-
ban(a)   (1 pW-ra vo-
natkoztatott dB(A))

72 A levegőben terjedő akusztikus
zajkibocsátás osztálya(a)   (cent-
rifugálási szakasz)

A

Kikapcsolt üzem-
mód (W) (adott
esetben)

0,50 Készenléti üzemmód (W) (adott
esetben)

-

Programkésleltetés
(W) (adott esetben)

4,00 Hálózatvezérelt készenléti
üzemmód (W) (adott esetben)

Nem alkalmazandó

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstiono-
kat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

NEM

Kiegészítő információk:

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. mellékle-
te 9. pontjában foglalt információ megtalálható: https://www.samsung.com/support

(a) Az eco 40-60 program alapján.
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