
50

OPERATIONELE GEGEVENS NL

Productfiche_richtlijn van de Commissie 96/60/EG

Handelsmerk van de leverancier LG
Typeaanduiding van de leverancier F4J*VH(P)(0~9)*D
De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage IV, 
uitgedrukt als „energieefficiëntieklasse 
... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Als deze informatie in 
een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze worden 
aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot 
G (inefficiënt) loopt.

A

Als de informatie in een tabel wordt verstrekt en als aan sommige apparaten 
uit de tabel krachtens Verordening (EEG) nr. 880/92 een „communautaire 
milieukeur" is toegekend, kan dit hier worden vermeld. In dit geval luidt het 
rubriekopschrift „ Communautaire milieukeur" en bestaat de vermelding uit 
een afbeelding van het logo van de milieukeur. Deze bepaling geldt 
onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem 
voor de toekenning van communautaire milieukeuren.

Nee

Het energieverbruik in kWh bij wassen, centrifugeren en drogen per volledige 
cyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking V. 6.12 kWh /

cyclus
Het energieverbruik in kWh bij uitsluitend wassen en centrifugeren per 
wascyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VI. 1.71 kWh /

cyclus
De wasefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als: 
„Wasresultaat: ... op een schaal van A (goed ) tot G ( matig)". Deze 
informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde dat 
duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt.

A

Wateronttrekkingsefficiëntie  voor de standaardcyclus „ katoen 60 °C" 
overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde 
geharmoniseerde normen, aangeduid als „Resterend water na centrifugeren: 
. . .% (van het droge gewicht van het wasgoed )".

44 %

Maximumcentrifugeersnelheid als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VIII. 1400 rpm
Wascapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus „katoen 60 °C", 
overeenkomstig bijlage I, opmerking IX. 9 kg

Droogcapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus „ droog katoen", 
overeenkomstig bijlage I, opmerking X. 5 kg

Waterverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen, in 1 per volledige cyclus, 
als gedefinieerd in bijlage I, opmerking XI. 114 liter / 

programma

Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren, in 1 per 
standaardcyclus wassen (en centrifugeren) „katoen 60 °C", overeenkomstig 
de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde geharmoniseerde 
normen.

56 liter / 
programma

Programmaduur wassen en drogen. Programmaduur voor een volledige 
cyclus (de wascyclus „ katoen 60 °C" en de droogcyclus „droog katoen") 
voor de aangegeven wascapaciteit, overeenkomstig de testprocedures van 
de in artikel 1 , lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.

778 min.
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Het energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 200 standaardcycli 
zoals bepaald overeenkomstig punt 5 (energie) en punt 12 (water). Dit verbruik 
wordt aangeduid als „ Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier 
personen, wanneer het wasgoed altijd in deze was-droogcombinatie wordt 
gedroogd (200 cycli)".

1224 kWh / 
jaar

22800 liter / 
jaar

Het energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 200 standaardcycli 
zoals bepaald overeenkomstig punt 6 (energie) en punt 13 (water). Dit verbruik 
wordt aangeduid als „ Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier 
personen, wanneer het wasgoed nooit in deze was-droogcombinatie wordt 
gedroogd (200 cycli)".

342 kWh / 
jaar

11200 liter / 
jaar


