
Karta informacyjna produktu
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of
household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adres dostawcy: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin
Ireland

Identyfikator modelu: WW70TA026AT

Ogólne parametry produktu:

Parametr Wartość Parametr Wartość
Wysokość 85
Szerokość 60

Rated capacity(a) 
  (kg)

7,0 Wymiary w cm

Głębokość 55
Energy Efficiency
Index(a)   (EEIW)

60,0 Klasa efektywności
energetycznej(a)

B

Współczynnik
efektywności
prania(a)

1,031 Efektywność płukania (g/kg)(a) 5,0

Energy
consumption in
kWh per cycle,
based on the eco
40-60 programme
at a combination
of full and partial
loads. Actual
energy
consumption will
depend on how the
appliance is used.

0,517 Water consumption in litre per
cycle, based on the eco 40-60
programme at a combination
of full and partial loads.
Actual water consumption will
depend on how the appliance
is used and on the hardness of
the water.

45

Pojemność
znamionowa

31

Połowa 27

Maximum
temperature inside
the treated textile(a)

  (°C) Jedna
czwarta

24

Weighted remaining moisture
content(a)   (%)

53,9

Pojemność
znamionowa

1 200

Połowa 1 200

Spin speed(a)    (rpm)

Jedna
czwarta

1 200

Klasa efektywności wirowania(a) B

Pojemność
znamionowa

3:28

Połowa 2:42

Programme
duration(a)   (h:min)

Jedna
czwarta

2:31

Rodzaj Wolnostojące
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Airborne acoustical
noise emissions
in the spinning
phase(a)   (dB(A) re 1
pW)

72 Airborne acoustical noise
emission class(a)    (spinning
phase)

A

Off-mode (W) (if
applicable)

0,50 Standby mode (W) (if
applicable)

-

Opóźniony start
(W) (w stosownych
przypadkach)

4,00 Tryb czuwania przy podłączeniu
do sieci (W) (w stosownych
przypadkach)

Nie dotyczy

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesięcy

Ten produkt został zaprojektowany, aby
uwalniał jony srebra podczas cyklu prania

NIE

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: https://www.samsung.com/support

(a) for the eco 40-60 programme.
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