
Toote teabeleht

Tarnija nimi või kaubamärk AEG

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

Mudelitähis L6FBG48S 914913046

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Nimitäitekogus ( )(kg)b 8,0 Mõõtmed (cm)

Kõrgus 85

Laius 60

Sügavus 60

Energiatõhususe indeks ( ) EEIb
W 68,8 Energiatõhususe klass ( )b C ( )d

Pesemistõhususe indeks ( )b 1,031 Loputamistõhusus (g/kg) ( )b 4,9

Energiatarve kWh tsükli kohta, mis 
põhineb programmis eco 40-60 täis- 
ja osalise koormuse 
kombinatsioonil. Seadme tegelik 
energiatarve oleneb seadme 
kasutusviisist.

0,625

Veeatarve liitrit tsükli kohta, mis 
põhineb programmis eco 40-60 täis- 
ja osalise koormuse 
kombinatsioonil. Seadme tegelik 
veetarve oleneb seadme 
kasutusviisist ja vee karedusest.

47

Kõrgeim temperatuur töödeldavas 
pesus ( ) (°C)b

Nimitäitekogus 44

Kaalutud jääkniiskusesisaldus ( ) (%)b 53,0
Pool 36

Veerand 24

Tsentrifuugimiskiirus ( ) (p/min)b

Nimitäitekogus 1351

Tsentrifuugimistõhususe klass ( )b B ( )d
Pool 1351

Veerand 1351

Programmi kestus ( ) (h:min)b

Nimitäitekogus 3:30

Tüüp eraldiseisev
Pool 2:40

Veerand 2:40

Õhus leviv müra 
tsentrifuugimisfaasis ( ) (dBA, b

nulltaseme 1 pW suhtes)
74 Õhus leviva müra klass ( ) b

(tsentrifuugimisfaasis)
B ( )d

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 komisjoni määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: https://support.
electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914913046

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

( ) Programmi „eco 40–60“ kasutamisel.b

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

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


