
DDŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS

Gamintojas WHIRLPOOL

Komercinis kodas DDLX 70110

Nominali talpa kg medvilnės 7,0 Kg

Džiovyklės tipas Kondensacinė

Energinio efektyvumo klasė B

Suvartojamos energijos kiekis (“503,7”kWh dujų per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo
ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa. Faktinis kiekvieno ciklo
suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.

Džiovinimo procesas
Automatinė
džiovyklė

Energijos sąnaudos pilnai įkrovai 4,23 Kwh

Energijos sąnaudos pusinei įkrovai 2,33 Kwh

Energijos sąnaudos išjungtame režime 0,07 W

Energijos sąnaudos įjungtame režime 0,81 W

Trukmė išjungtame režime 15 min

Visa ir daline įkrova naudojama “standard cotton program” – tai standartinė džiovinimo programa, su
kuria siejama informacija, pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; kad ši programa yra
tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad pagal bendrą energijos
suvartojimą ji yra pati efektyviausia programa medvilnei.

Programos laikas 94 min

Standartinės programos medvilnei laikas, esant pilnai įkrovai 124 min

Standartinės programos medvilnei laikas, esant nepilnai įkrovai 72 min

Kondensavimo efektyvumo ‘B’ klasė pagal klasių skalę nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A
(aukščiausia efektyvumo klasė)

Drėgmės lygis esant pilnai įkrovai 84 %

Drėgmės lygis esant nepilnai įkrovai 86 %

Drėgmės lygis esant pilnai ir dalinei įkrovai 85 %

Triukšmo lygis 70 dB(A) re 1 pW

Įmontavimo tipas Laisvai pastatomas
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