
Toote teabeleht

Tarnija nimi või kaubamärk Electrolux

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

Mudelitähis EW7W4684W 914600603

Toote üldnäitajad

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Nimitäitekogus (kg)

Nimitäitekogus 
( )c 4,0

Mõõtmed (cm):

Kõrgus 85

Pesemise 
nimitäitekogus 

( )b
8,0

Laius 60

Sügavus 57

Energiatõhususe indeks

EEI ( )W
b 68,8

Energiatõhususe klass

EEI ( )W
b

C ( )e

EEI  ( )WD
c 76,9 EEI  ( )WD

c
E ( )e

Pesemistõhususe indeks

I ( )W
b 1,031

Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu)

I ( )R
b 4,9

J  ( )W
c 1,031 J  ( )R

c 4,9

Kodumajapidamises 
kasutatava pesumasina- 
kuivati pesemistsükli 
energiatarbimine (kWh tsükli 
kohta) programmi „eco 40–60
“ kasutamisel 
nimitäitekoguse ja poole 
nimitäitekoguse 
kombinatsiooni korral. 
Seadme tegelik 
energiatarbimine oleneb 
selle kasutusviisist

0,625

Kodumajapidamises kasutatava 
pesumasina-kuivati pesemis- ja 
kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh 
tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole 
nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. 
Seadme tegelik energiatarbimine oleneb 
selle kasutusviisist

2,500

Veetarbimine (l tsükli kohta) 
programmi „eco 40–60“ 
kasutamisel nimitäitekoguse 
ja poole nimitäitekoguse 
kombinatsiooni korral. 
Seadme tegelik veetarbimine 
oleneb selle kasutusviisist ja 
vee karedusest.

47

Kodumajapidamises kasutatava 
pesumasina-kuivati pesemis- ja 
kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli 
kohta) nimitäitekoguse ja poole 
nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. 
Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle 
kasutusviisist ja vee karedusest.

55

Maksimaalne temperatuur 
töödeldud tekstiili sees (°C) 
kodumajapidamises 
kasutatava pesumasina-
pesukuivati pesutsüklile, 
kasutades programmi eco 40-
60

Pesemise 
nimitäitekogus

44 Maksimaalne temperatuur töödeldud 
tekstiili sees (°C) kodumajapidamises 
kasutatava pesumasina-pesukuivati 
pesutsüklile, kasutades pesemise ja 
kuivatamise tsüklit

Nimitäitekogus 38

Pool 39

Veerand 26 Pool 31



Tsentrifuugimiskiirus( ) (pb

/min)

Pesemise 
nimitäitekogus

1551

Kaalutud jääkniiskusesisaldus ( ) (%)b 51,0
Pool 1551

Veerand 1551

Programmi „eco 40–60“ 
kestus (h: min)

Pesemise 
nimitäitekogus

3:30

Tsentrifuugimistõhususe klass ( )b B ( )e

Pool 2:45

Veerand 2:45

Programmi „eco 40–60“ 
kasutamisel pesemise 
nimitäitekoguse korral 
pesemistsükli 
tsentrifuugimisetapil õhus 
leviv müra (dBA nulltaseme 1 
pW suhtes)

76
Pesemise-ja kuivatamistsükli kestus (h: 
min)

Nimitäitekogus 6:15

Pool 4:50

Tüüp eraldiseisev

Programmi „ eco 40–60“ kasutamisel 
pesemise nimitäitekoguse korral 
tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra 
klass

B ( )e

Väljalülitatud seisund (W) 
(kui on asjakohane)

0,30 Ooteseisund (W) (kui on asjakohane) 0,30

Viitkäivitus (W) (kui on 
asjakohane)

4,00
Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on 
asjakohane)

-

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus 12 kuud

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks 
pesemistsüklis

EI

Lisateave -

link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: https://support.electroluxgroup.
eu/external/PISlink/Products/914600603

( ) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.a

( ) for the eco 40-60 programmeb

( ) Pesemis- ja kuivatamistsükli korral.c

( ) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.d

( ) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.e


