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Additionele tips voor slim gebruik

■ Bedieningsgegevens

Productfiche_commissie gedelegeerde verordening (EU) no. 392/2012

Type droger

Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het 
standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het 
verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af 
van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

205 kWh/
jaar

LG Electronics

Huishoudelijkeconden
sdroger

RC7055*H*M

0.4 W
Energieverbruik in de uit-modus van het standaardprogramma voor katoen bij
een volle machine(Po)

Energieverbruik als de machine ingeschakeld is gebleven van het
standaardprogramma voorkatoen bij een volle machine (Pl)

Het ‘Katoen Kast Normaal-programma’ bij een volle of halfvolle machine is het
standaarddroogprogramma waar de informatie in hetlabel en de fiche aan refereert. Hier staat dat dit
programma geschikt is voor het drogen van normale natte katoene nwas en dat het in termen van
energieverbruik het meest efficiënte programma is voor katoen.

0.4 W

De gewogen tijd van het programma (T t ) of het ‘standaardprogramma voor
katoen bij een volle of halfvolle machine' 116 min.

Capaciteit in kg voor katoenen was, bij het standaardprogramma voor katoen
met een volle machine 7 kg

Condensatie-efficiëntie klasse ‘X’ op een schaal van G (het minst efficiënt) tot
A (het meest efficiënt) A

Gemiddelde condensatie-efficiëntie C dry van het standaardprogramma voor
katoen bij een volle machine 92 %

Gemiddelde condensatie-efficiëntie C dry1/2 van het standaardprogramma
voor katoen bij een halfvolle machine 92 %

Gewogen condensatie-efficiëntie (Ct ) voor het ‘standaardprogramma voor
katoen bij een volle of een halfvolle machine' 92 %

Duur dat de machine ingeschakeld blijft (Tl) 10 min.

De programmatijd van het ‘standaardprogramma voor katoen bij een volle
machine’ (T dry ) 155 min.

Geluidsenergieniveau 65 dB(A)

Automatische droogtrommel Ja

Naam of handelsmerk leverancier

Identificatie model van leverancier

EU-milieukeur' toegekend onder verordening (EC) no. 66/2010 Nee
Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen bij een volle machine (Edry) 1.75 kWh

Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen bij een halfvolle machine (Edry1/2) 0.90 kWh

Energie-efficiëntieklasse A++

Vrijstaand

De programmatijd van het ‘standaardprogramma voor katoen bij een halfvolle
machine’ (Tdry1/2 ) 87 min.
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Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale

■ DONNEES D’EXPLOITATION

Product fiche_commission Règlement Délégué (CE) n° 392/2012

Type de sèche-linge

Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de 
séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, 
et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle 
d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

205 kWh /
an

LG Electronics

Sèche-linge domestique
à condensateur

RC7055*H*M

0.4 W
Consommation d'énergie du mode désactivé pour le programme coton
standard à pleine charge (Po) 0.4 W

Consommation d'énergie du mode "laissé en marche" pour le programme
coton standard à pleine charge (Pl)

Le ‘programme Coton Prêt à ranger Normale’ utilisé à pleine charge et à charge partielle est le
programme de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et
sur la fiche, que ce programme convient au séchage du linge en coton normal humide et que c'est le
programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

0.4 W

Le temps de programme pondéré (T t ) du ‘programme coton standard à
pleine charge et à charge partielle' 116 minutes

Capacité nominale, en kg, du cycle correspondant au programme coton
standard à pleine charge, 7 kg

Classe d’efficacité de condensation ‘X’, sur une échelle allant de G (appareils
les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces). A

Efficacité de condensation moyenne C dry du programme coton standard à
pleine charge 92 %

Efficacité de condensation moyenne C dry1/2 du programme coton standard à
charge partielle 92 %

L'efficacité de condensation pondérée (Ct ) du ‘programme coton standard à
pleine charge et à charge partielle'. 92 %

Durée en mode "laissé sur marche" (Tl) 10 minutes

Le temps de programme du ‘programme coton standard à pleine charge’ (T dry ) 155 minutes

Le niveau de puissance acoustique 65 dB(A)

Sèche-linge domestique à tambour automatique Oui

Nom du fournisseur ou marque

Référence du modèle établie par le fournisseur

“Label écologique UE” attribué en vertu du règlement (CE) n° 66/2010 Non
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (Edry) 1.75 kWh

Consommation d'énergie pour le programme coton standard à charge partielle (Edry1/2) 0.90 kWh

Classe d’efficacité énergétique, A++

Autonome

Le temps de programme du ‘programme coton standard à charge partielle'’ (T dry1/2 ) 87 minutes


