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ČÁST 10: TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. kapacita suchého prádla (kg) 9,0
* Max. kapacita prádla pro sušení (kg) 6,0
Odstředění (ot./min) 1400
Počet programů 15
Provozní napětí / frekvence (V/Hz) 220-240 / 50
Tlak vody (MPa) Max.: 1

Min.: 0,1
Rozměry (v×h×š) (mm) 845 × 597 × 582
*Neprané suché prádlo nesmí být sušeno v pračce.

Spotřeba energie (praní, odstředění, sušení) (kWh/cyklus) 6,12
Spotřeba energie (praní, odstředění) (kWh/cyklus) 0,90
Spotřeba vody (praní, odstředění, sušení) (l/cyklus) 112
Spotřeba vody (praní, odstředění) (l/cyklus) 48

Prací programy jsou v souladu s normou EN 50229
Program vybraný pro prací cyklus:
Program: Bavlna Eko, množství: 9 kg, teplota: 60°C, odstředění: max – 1400 ot/min, volba: žádná
Programy vybrané pro sušení:
Sušení 1 části:
Program: Bavlna sušení, množství: 4,5 kg (1 prostěradlo + 16 povlaků na polštáře),
volba: sušení na ramínko ( )
Sušení 2 části:
Program: Bavlna sušení, množství: 4,5 kg (2 prostěradla + 2 povlaky na polštáře + ručníky),
volba: sušení na ramínko ( )

POZNÁMKA:
Výše uvedená data podléhají změnám.
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Informační list
INFORMAČNÍ LIST: Philco

Obchodní značka Philco:  

Značka Philco
Prodejní označení PLD 14961 WD
Kapacita praní (kg) - bavlna 60°C 9
Kapacita sušení (kg) - bavlna 6
Třída energet. účinnosti 
(A… nízká spotřeba el. energie až G… vysoká spotřeba el. energie) praní, 
odstřeďování, sušení na jeden cyklus

A

Roční spotřeba energie (kWh) - praní a sušení - bavlna 60°C * 1224
Roční spotřeba energie (kWh) - praní - bavlna 60°C * 198
Spotřeba energie (kWh) - praní, sušení - bavlna 60°C/cyklus 6-Dec
Spotřeba energie (kWh) - praní - bavlna 60°C/cyklus 0.9
Spotřeba vody - (l) praní, sušení - bavlna 60°C/cyklus 112
Spotřeba vody - (l) praní - bavlna 60°C/cyklus 48
Roční spotřeba vody - (l) praní, sušení - bavlna 60°C * 22 400
Roční spotřeba vody - (l) praní - bavlna 60°C * 10 560
Třída odstřeďování B
Maximální otáčky (praní) 1400
Trvání standardního programu (min) 595
Hlučnost  dB (re 1pW) ** - praní 58
Hlučnost  dB (re 1pW) ** - odstřeďování 77
Hlučnost  dB (re 1pW) ** - sušení 64
Rozměry cm (vxšxh) 84,5x59,7x58,2
Váha kg 81

Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C je standardní prací program, na který se vztahují informace 
uvedené na štítku. Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a je to nejúčinější 
program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.

* Roční spotřeba vody a energie na základě 220 standardních pracích cyklů s programem pro bavlnu při 60°C. 
** Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.
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ČÁST 10: TECHNICKÉ ÚDAJE
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POZNÁMKA:
Výše uvedená data podléhají změnám.
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