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BILAG
Datablad
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 96/60/EF
Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).

LG K*DV*, F*DV*

Energieffektivitetsklasse*1 A

Energiforbrug

Vask, centrifugering og tørring (kWh/cyklus) *2 5,44

Vask, centrifugering og tørring (kWh/cyklus) *3 1,00

Effektivitetsklasse for vaskeydeevne og vandudtræk

Vaskeydeevne-klasse*4 A

Tilbageværende vand efter centrifugering (som en proportion
af vaskens tørre vægt)*5

44

Maksimal centrifugeringshastighed (o/m) *6 1360

Nominel kapacitet

Vaskekapacitet (kg) *7 8

Tørrekapacitet (kg) *8 5

Vandforbrug

Vandforbrug ved vask, centrifugering og tørring (liter/cyklus) *9 105

Vandforbrug ved vask og kun centrifugering (liter/cyklus) *10 56

Vaske- og tørretid (min) *11 685

Estimeret årligt strøm- og vandforbrug for en husholdning på fire personer, 
som altid bruger deres tørretumbler (200 programmer)*12

Energiforbrug (kWh / år) 1088

Vandforbrug (liter / år) 21000
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*1 Energieffektivitetsklasse-niveau er fra A (mest effektiv) til G (mindst effektivt).

*2 For vask, centrifugering og tørring i kWh pr. komplet gennemkørt program.

*3 Kun for vask og centrifugering i kWh pr. vaske-program.

*4 Klassificering af vaskeydeevne er fra A (højest) til G (lavest).

*5 Tilbageværende vand efter centrifugering efter et standard 60 °C
bomuldsvaskeprogram (som andel af vaskens tørvægt)

*6 Opnået for et 60 °C normalprogram til bomuld.

*7 Ved apparat for et 60 °C normalprogram til bomuld.

*8 Ved apparat for et ‘tør bomuld’ tørre-program.

*9 I liter ved brug af standard 60 °C bomuldsprogram og ’tør bomuld’ tørre-program.

*10 I liter ved brug af standard 60 °C bomuldsprogram (og centrifugering).

*11 Programtid for komplet program (60 °C bomulds- og ’tør bomuld’-tørreprogram).

*12 Strøm- og vandforbrug svarende til 200 programmers forbrug.

Estimeret årligt strøm- og vandforbrug for en husholdning på fire personer, 
som aldrig bruger deres tørretumbler (200 programmer)*12

Energiforbrug (kWh / år) 200

Vandforbrug (liter / år) 11200

Larm under vask, centrifugering og tørre-programmer ved brug af standard 
60 °C bomuldsprogram og ’tør bomuld’ tørre-program.

Vasker i dB(A) re 1 pW 52

Centrifugerer i dB(A) re 1 pW 74

Tørring i dB(A) re 1 pW 56

LG K*DV*, F*DV*


