
Vysvetlivky:1) Na základe 220 štandardných pracích cyklov v programoch bavlna 60°C a 40°C pri
plnom a čiastočnom zaťažení a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná
spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.2) Program "Štandardný -
bavlna 60°C" pri plnom a čiastočnom zaťažení a "Štandardný - bavlna 40°C" pri čiastočnom
zaťažení sú štandardné pracie programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v
informačnom liste. Programy Štandardný bavlna 60°C a Štandardný -  bavlna 40°C sú vhodné na
pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejšie programy z hľadiska
kombinovanej spotreby energie a vody. Čiastočné zaťaženie je polovica menovitého zaťaženia.3)
Na základe 220 štandardných pracích cyklov v programoch bavlna 60°C a 40°C pri plnom a

Brand Candy

Product name / Commercial code RO4 1274DXH5

Menovitá kapacita (kg) 7

Třída energetické účinnosti 1 A+++

Ročná spotreba energie (kWh/rok) - (2010/30/EC)  2 138

Spotreba energie programu 60°C pri plnom naplnení (kWh) -
(2010/30/EU)

0,68

Spotreba energie programu 60°C pri čiastočnom naplnení (kWh) -
(2010/30/EU)

0,54

Spotreba energie programu 40°C pri čiastočnom naplnení (kWh) 0,54

Priemerný príkon pri vypnutom / a nevypnutom stave (W)

Ročná spotreba vody (l/rok) - (2010/30/EU)  3 9600

Trieda účinnosti odstreďovania  4 B

Počet otáčok - (2010/30/EU) 1200

Zvyšková vlhkosť (%) - (2010/30/EU)    5 53

Trvanie štandardného programu Bavlna 60°C pri plnom naplnení
(min.) - (2010/30/EU)

350

Trvanie štandardného programu Bavlna 60°C pri čiastočnom
naplnení (min.) - (2010/30/EU)

300

Trvanie štandardného programu Bavlna 40°C pri čiastočnom
naplnení (min.) - (2010/30/EU)

300

Trvání režimu  ponechání v zapnutém stavu (TI) (min) 5 999

Hlučnosť prania (dB(A) re 1pW) - EN 60704-4            6 51

Noise level spinning Energy label classification EN 60704-3 74

Vestavný spotřebič / volně stojící spotřebič Free-standing

Informačný list pre práčky podľa nariadenia komisie (EU) č. 1061/2010



čiastočnom zaťažení. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.4)
Pre štandardnú teplotu program 60°C pri plnom a čiastočnom zaťažení alebo program 40°C pri
čiastočnom zaťažení podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.5) Dosiahnuté s programom Bavlna 60°C
pri plnom a čiastočnom zaťažení alebo programe Bavlna 40 ° C pri čiastočnom zaťažení podľa
toho, ktorá hodnota je vyššia.6) Na základe prania a odstreďovania v programe Bavlna 60°C plná
náplň.
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