
Informační list 

Dovozce : FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany 

  Značka   HAIER 

  Model   HWS50 10F2S 

 
Jmenovitá kapacita  [kg] 5 

  Třída energetické účinnosti 1)   A+ 

  Roční spotřeba energie 2) [kWh] 167 

 
Spotřeba energie Et,60 (bavlna 60°C, celá náplň) [kWh] 0,85 

 
Spotřeba energie Et,60½  (bavlna 60°C, poloviční náplň) [kWh] 0,63 

 
Spotřeba energie Et,40½ (bavlna 40°C, poloviční náplň) [kWh] 0,55 

 
Příkon ve vypnutém stavu [W] 0,5 

Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu [W] 1 

  Roční spotřeba vody 3) [l] 9007 

  Třída účinnosti sušení odstřeďováním 4)  C 

  Maximální otáčky odstřeďování [ot/min] 1000 

  Zbytkový obsah vlhkosti [%] 62 

  Doba trvání standardního programu bavlna 60 °C, celá náplň [min] 170 

  Doba trvání standardního programu bavlna 60 °C, poloviční náplň [min] 150 

  Doba trvání standardního programu bavlna 40 °C, poloviční náplň [min] 145 

 
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu Tl [min] - 

  Úroveň hluku praní 5) [dB(A) re 1pW] 58 

 
Úroveň hluku odstřeďování 5) [dB(A) re 1pW] 77 

1) A+++ … nízká spotřeba (vyšší účinnost) el. energie až G… vysoká spotřeba el. energie (nižší účinnost) 

2) 
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 
60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba 
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 

3) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60°C 
a 40°C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 

4) Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost) 

5) Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče představuje váženou hladinu akustického výkonu Lw vzhledem 
k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW. 
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Informačný list 

Dovozca : FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany 

  Značka   HAIER 

  Model   HWS50 10F2S 

 
Menovitá kapacita [kg] 5 

  Trieda energetickej účinnosti 1)   A+ 

  Ročná spotreba energie 2) [kWh] 167 

 
Spotreba energie Et, 60 (bavlna 60 ° C, celá náplň) [kWh] 0,85 

 
Spotreba energie Et, 60 ½ (bavlna 60 ° C, polovičná náplň) [kWh] 0,63 

 
Spotreba energie Et, 40 ½ (bavlna 40 ° C, polovičná náplň) [kWh] 0,55 

 
Príkon vo vypnutom stave [W] 0,5 

Príkon v režime ponechania v zapnutom stave [W] 1 

  Ročná spotreba vody 3) [l] 9007 

  Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním 4)  C 

  Maximálne otáčky odstreďovania [ot/min] 1000 

  Zvyškový obsah vlhkosti [%] 62 

  Doba trvania štandardného programu bavlna 60°C, celá náplň [min] 170 

  Doba trvania štandardného programu bavlna 60°C, polovičná náplň [min] 150 

  Doba trvania štandardného programu bavlna 40°C, polovičná náplň [min] 145 

 
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave Tl [min] - 

  Úroveň hluku prania 5) [dB(A) re 1pW] 58 

 
Úroveň hluku odstreďovania 5) [dB(A) re 1pW] 77 

1) A + + + ... nízka spotreba (vyššia účinnosť) el. energie až G ... vysoká spotreba el. energie (nižšia účinnosť) 

2) 
Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami na bavlnu pri 60°C a 
40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie 
bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný. 

3) Spotreba vody v litroch za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami pre bavlnu pri 60°C a 
40°C s celou a polovičnou náplňou. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný. 

4) Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na stupnici od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia účinnosť) 

5) Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča predstavuje váženú hladinu akustického výkonu Lw vzhľadom 
na referenčný akustický výkon 1 pW. 
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