
Toote teabelehelt
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja
kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: AEG

Tarnija aadress: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Mudelitähis: L8WBE68SI 914606412

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus
Nimi-

täiteko-
gus(b)

4,0 Kõrgus 82

Laius 60

Nimitäitekogus (kg)

Pese-
mise ni-
mitäite-
kogus(a)

8,0

Mõõtmed (cm)

Sügavus 55

Energia-
tõhu-
susin-

deksW
(a)

79,8 Energia-
tõhu-
susin-

deksW
(a)

DEnergiatõhususin-
deks

Energia-
tõhu-
susin-

deksWD
(b)

81,8

Energiatõhususe klass

Energia-
tõhu-
susin-

deksWD
(b)

E

IW
(a) 1,031 IR

(a) 4,9Pesemistõhususin-
deks JW

(b) 1,031
Loputamistõhusus (g/kg kuiva
pesu kohta) JR

(b) 4,9
Kodumajapida-
mises kasutata-
va pesumasina-kui-
vati pesemistsük-
li energiatarbimine
(kWh tsükli koh-
ta) programmi „eco
40–60“ kasutamisel
nimitäitekoguse ja
osalise täitekoguse
kombinatsiooni kor-
ral. Seadme tege-
lik energiatarbimine
oleneb selle kasu-
tusviisist

0,725 Kodumajapidamises kasutata-
va pesumasina-kuivati pesemis-
ja kuivatamistsükli energiatarbi-
mine (kWh tsükli kohta) nimi-
täitekoguse ja poole nimitäite-
koguse kombinatsiooni korral.
Seadme tegelik energiatarbimi-
ne oleneb selle kasutusviisist

2,659

Veetarbimine (l
tsükli kohta) prog-
rammi „eco 40–60“
kasutamisel nimitäi-
tekoguse ja poo-
le nimitäitekoguse

47 Kodumajapidamises kasutatava
pesumasina-kuivati pesemis- ja
kuivatamistsükli veetarbimine (l
tsükli kohta) nimitäitekoguse ja
poole nimitäitekoguse kombi-
natsiooni korral. Seadme tegelik

60
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kombinatsiooni kor-
ral. Seadme tege-
lik veetarbimine ole-
neb selle kasutusvii-
sist ja vee karedu-
sest.

veetarbimine oleneb selle kasu-
tusviisist ja vee karedusest.

Pese-
mise ni-
mitäite-
kogus

46

Pool ni-
mitäi-
teko-

gusest

40

Nimitäi-
tekogus

41Kodumajapida-
mises kasutata-
va pesumasina-kui-
vati pesemistsükli
maksimaalne tem-
peratuur töödel-
dud tekstiilis (°C),
kasutades prog-
rammi „eco 40–60“ Veerand

nimitäi-
teko-

gusest

33

Kodumajapidamises kasutata-
va pesumasina-kuivati pesemis-
tsükli maksimaalne tempera-
tuur töödeldud tekstiilis (°C),
kasutades pesemis- ja kuivata-
mistsüklit

Pool ni-
mitäi-
teko-

gusest

37

Pese-
mise ni-
mitäite-
kogus

1 551

Pool ni-
mitäi-
teko-

gusest

1 551

Tsentrifuugimiskii-
rus (p/min)(a)

Veerand
nimitäi-

teko-
gusest

1 551

Kaalutud jääkniiskusesisaldus
(%)(a)

51,0

Pese-
mise ni-
mitäite-
kogus

3:30

Pool ni-
mitäi-
teko-

gusest

2:40

Programmi „eco
40–60“ kestus
(h:min)

Veerand
nimitäi-

teko-
gusest

2:40

Tsentrifuugimistõhususe klass(a) B

Nimitäi-
tekogus

6:15Programmi „eco
40–60“ kasutamisel
pesemise nimitäi-
tekoguse korral pe-
semistsükli tsentri-
fuugimisetapil õhus
leviv müra (dBA

70 pesemis- ja kuivatamistsükli
kestus (h:min)

Pool ni-
mitäi-
teko-

gusest

4:35
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nulltaseme 1 pW
suhtes)
Liik Sisseehitatud Programmi „eco 40–60“ kasuta-

misel pesemise nimitäitekogu-
se korral tsentrifuugimisetapil
õhus leviva müra klass

A

Väljalülitatud sei-
sund (W) (kui see on
asjakohane)

0,30 Ooteseisund (W) (kui see on as-
jakohane)

0,30

Viitkäivitus (W) (kui
on asjakohane)

4,00 Võrguühendusega ootesei-
sund (W) (kui on asjakohane)

Ei kohaldata

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 12 kuud

See toode on ette nähtud hõbedaiooni-
de vabastamiseks pesemistsüklis

EI

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: http
s://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914606412
(a)  programmi „eco 40–60“ puhul.
(b)  pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.
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