
FICHA DE PRODUTO LOIÇA
MARCA WHIRLPOOL

CÓDIGO COMERCIAL ADPF 862 WH

NÚMERO DE CONJUNTOS 9

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A+

Consumo de Energia 222 kWh por ano, baseado em 280 ciclos de lavagem normalizados e no modo de
baixo consumo. O consumo de energia depende das condições de utilização do aparelho.

CONSUMO DE ENERGIA NO PROGRAMA “Eco 50°” 0.78 kWh

CONSUMO DE ENERGIA EM MODO STAND-BY 0.49 W

CONSUMO DE ENERGIA EM MODO OFF 0.45 W

Consumo de Água 2520 l por ano, baseado em 280 ciclos normais. O consumo de água dependerá da
frequência de utilização do aparelho

Classe de Eficiência na secagem A numa escala de G (menos eficiente) até A (mais eficiente).

O programa “Eco 50°” é o ciclo a que se refere a informação na etiqueta energética. Este programa é
apropriado para limpar loiça com sujidade média, e é o mais eficiente em termos de combinação de
consumo de energia e água.

TEMPO DO CICLO NO PROGRAMA Eco 50° 175 min

DURAÇÃO EM MODO STAND-BY 160 min

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) re 1 pW 48

TIPO DE INSTALAÇÃO Livre instalação
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