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11.1 Productiche conform regel EU Nr. 1061/2010
Naam of handelsmerk leveranciers Haier

Model-identiicatie van de leverancier
HW80-

BPD14756

HW100-

BPD14756
Nominaal vermogen (kg) 8 10

Energie eiciëntieklasse A+++

Energieverbruik per jaar (AE
C

 in kWu/jaar) 
1)

115 135

Energieverbruik van standaard katoenprogramma 60 °C, 
volledige lading (kWu/cyclus)

0,51 0,66

Energieverbruik van standaard katoenprogramma 60 °C, 
gedeeltelijke lading (kWu/cyclus)

0,54 0,67

Energieverbruik van standaard katoenprogramma 40 °C, 
gedeeltelijke lading (kWu/cyclus)

0,48 0,45

Gewogen stroomverbruik op de uitgeschakeld modus (W) 0,04 0,03
Gewogen stroomverbruik op de ingeschakeld gelaten 
modus (W)

0,05 0,03

Waterverbruik per jaar (AW
C

 in L/jaar) 
2)

10000 11000

Zwieren eiciëntieklasse 3)
B

Max. zwieren tr/min 
4)

1400

Resterende vochtigheid (%) 
4)

53

Standaard 60°C katoenprogramma 
5)

Katoen      +  60°C    + Snel-
heid:1400, Wash: 50 min, 

Spoelen: 2

Standaard 40°C katoenprogramma 
5)

Katoen      +  40°C    + Snel-
heid:1400, Wash: 50 min, 

Spoelen: 2

Programmaduur van katoen 60°C volledige lading (min) 258 228

Programmaduur van katoen 60°C gedeeltelijke lading 
(min)

258 228

Programmaduur van katoen 40°C gedeeltelijke lading 
(min)

255 225

Duur van de ingeschakeld gelaten modus (T
I
 in min) 

6)
niet van toepassing

Lucht geluidssignaal (wassen/zwieren)  
in dB(A) re 1pW 

7) 62/78

Type vrijstaand
1) Op basis van 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's aan 60°C en 40°C met een volle of een gedeeltelijke ladin-

gen het verbruik van de lage-stroom modi. Het reële energieverbruik hangt af hoe het apparaat wordt gebruikt.
2) Op basis van 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's aan 60 °C en 40 °C met een volle of een gedeeltelijke lading. 

Het reële waterverbruik hangt af hoe het apparaat wordt gebruikt.
3) Klasse G is de minst eiciënte en Klasse A is de meest eiciënte.
4) Op basis van het standaard 60 °C katoenprogramma met een volle lading en het standaard 40 °C katoenprogramma met 

een gedeeltelijke lading.
5) “Standaard 60 °C katoenprogramma“ en “standaard 40 °C katoenprogramma“ zijn standaard wasprogramma's waar de in-

formatie op het etiket en de iche van toepassing is. Deze programma's zijn geschikt om normaal vuil wasgoed te wassen 
en ze zijn de meest eiciënte programma's met betrekking tot de combinatie van energie- en waterverbruik.

6) Als er een stroom beheersysteem aanwezig is.
7) Op basis van het standaard 60°C katoenprogramma met een volle lading.


