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ČASŤ 10: TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. kapacita suchej bielizne (kg) 9,0
* Max. kapacita bielizne na sušenie (kg) 6,0
Odstredenie (ot./min) 1 400
Počet programov 15
Prevádzkové napätie/frekvencia (V/Hz) 220 – 240 / 50
Tlak vody (MPa) Max.: 1

Min.: 0,1
Rozmery (v × h × š) (mm) 845 × 597 × 582
*Nepraná suchá bielizeň sa nesmie sušiť v práčke.

Spotreba energie (pranie, odstredenie, sušenie) (kWh/cyklus) 6,12
Spotreba energie (pranie, odstredenie) (kWh/cyklus) 0,90
Spotreba vody (pranie, odstredenie, sušenie) (l/cyklus) 112
Spotreba vody (pranie, odstredenie) (l/cyklus) 48

Pracie programy sú v súlade s normou EN 50229
Program vybraný pre prací cyklus:
Program: Bavlna Eko, množstvo: 9 kg, teplota: 60 °C, odstredenie: max – 1 400 ot./min, voľba: žiadna
Programy vybrané na sušenie:
Sušenie 1. časti:
Program: Bavlna sušenie, množstvo: 4,5 kg (1 prestieradlo + 16 obliečok na vankúše),
voľba: sušenie na ramienko ( )
Sušenie 2. časti:
Program: Bavlna sušenie, množstvo: 4,5 kg (2 prestieradlá + 2 obliečky na vankúše + uteráky),
voľba: sušenie na ramienko ( )

POZNÁMKA:
Vyššie uvedené dáta podliehajú zmenám.
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Informačný list
KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Obchodná značka Philco:  

Značka Philco
Predajné označenie PLD 14961 WD
Kapacita prania (kg) – bavlna 60 °C 9
Kapacita sušenia (kg) – bavlna 6
Trieda energet. účinnosti 
(A… nízka spotreba el. energie až G… vysoká spotreba el. energie) prania, 
odstreďovania, sušenia na jeden cyklus

A

Ročná spotreba energie (kWh) – pranie a sušenie – bavlna 60 °C * 1224
Ročná spotreba energie (kWh) – pranie – bavlna 60 °C * 198
Spotreba energie (kWh) – pranie, sušenie – bavlna 60 °C/cyklus 6-Dec
Spotreba energie (kWh) – pranie – bavlna 60 °C/cyklus 0.9
Spotreba vody – (l) pranie, sušenie – bavlna 60 °C/cyklus 112
Spotreba vody – (l) pranie – bavlna 60 °C/cyklus 48
Ročná spotreba vody – (l) pranie, sušenie – bavlna 60 °C * 22 400
Ročná spotreba vody – (l) pranie – bavlna 60 °C * 10 560
Trieda odstreďovania B
Maximálne otáčky (pranie) 1400
Trvanie štandardného programu (min) 595
Hlučnosť dB (re 1pW) ** – pranie 58
Hlučnosť dB (re 1pW) ** – odstreďovanie 77
Hlučnosť dB (re 1pW) ** – sušenie 64
Rozmery cm (v × š × h) 84,5 × 59,7 × 58,2
Hmotnosť kg 81

Štandardný program pre bavlnu pre pranie pri 60 °C je štandardný prací program, na ktorý sa vzťahujú 
informácie uvedené na štítku. Tento program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a je to 
najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.

* Ročná spotreba vody a energie na základe 220 štandardných pracích cyklov s programom pre bavlnu pri 60 °C
** Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704.
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ČASŤ 10: TECHNICKÉ ÚDAJE
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POZNÁMKA:
Vyššie uvedené dáta podliehajú zmenám.
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