
1) Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and
partial load, and the consumption of the low- power modes. Actual energy consumption will
depend on how the appliance is used.
 
\n
2) The "standard 60°C cotton” at full and partial load and the "standard 40°C cotton" at partial load
are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates.
Standard 60°C cotton and standard 40°C cotton are suitable to clean normally soiled cotton
laundry and are the most efficient programmes in terms of combined energy and water

Μάρκα Candy

Όνομα Προϊόντος / Εμπορική Ονομασία CSO4 1075T3\1-S

Χωρητικότητα Βαμβακερά (kg) -New (2010/30/EC) 7

Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης A+++

Κατανάλωση ενέργειας  ετήσια  (kWh/έτος) - NEW (2010/30/EC) 175

Ετήσια Κατανάλωση 60° Πλήρες Φορτίο (kW) - New (2010/30/EC) 0,9

Ετήσια Κατανάλωση 60° Μερικό Φορτίο  (kW) - New (2010/30/EC) 0,71

Ετήσια Κατανάλωση 40° Μερικό Φορτίο  (kW) - New (2010/30/EC) 0,6

Consumo energia modalità standby

Ετήσια Κατανάλωση νερού (l/annum) - NEW (2010/30/EC)) 9600

Απόδοση στεγνώματος στυψίματος A

Μέγιστη ταχύτητα στροφών (σαλ) - NEW (2010/30/EC) 1000

Υγρασία % σε στεγνό φορτίο μετά από μέγιστο στύψιμο - NEW
(2010/30/EC)

62

Μέση διάρκεια πλύσης για Βαμβακερά 60C (πλήρες φορτ.) (min) -
NEW (2010/30/EC)

240

Μέση διάρκεια πλύσης για Βαμβακερά 60C (μερικό φορτ.)  - NEW
(2010/30/EC)

120

Μέση διάρκεια πλύσης για Βαμβακερά 40C (μερικό φορτ.) - NEW
(2010/30/EC)

130

Διάρκεια κατάστασης αναμμένο - New (2010/30/EC) 0

Επίπεδο Θορύβου Πλύσης EN 60704-4 58

Επίπεδο Θορύβου Στυψίματος EN 60704-3 77

Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο Free-standing
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consumption. Partial load is half the rated load.
\n
3) Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and
partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
\n
4) For the standard 60 °C at full and partial load or the 40°C at partial whichever is lower.
\n
5) Attained for 60 °C cotton at full and partial load or the 40°C at partial whichever is higher.
\n
6) Based on washing and spinning phases for the standard 60°C cotton programme at full load.
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