
Značka CANDY

Název výrobku GCH 981 NA2T-S

Jmenovitá kapacita (kg)
1 8

Typ bubnové sušičky (ventilační, kondenzační, plynová) KONDENZAČNÍ

Třída energetické účinnosti
2 A++

Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) (AE_C)
3 236

Bubnová sušička (automatická, neautomatická) AUTOMATICKÁ

Spotřeba energie programu (E_t.60) 60°C při plném naplnění  (kWh) 1,95

Spotřeba energie programu (E_t.60.1/2) 60°C při částečném naplnění (kWh) 1,08

Průměrný příkon při vypnutém (P_o) / v nevypnutém stavu (P_o) (W) 0,20/0,75

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T1) (min.)
4 -

Programy, ke kterým se vztahují informace na etiketě a v technickém listě
5 Program "Do skříně"

Vážená doba trvání standardního programu pro bavlnu (min.) 172

Trvání standardního programu pro bavlnu při plné náplni (min.) 225

Trvání standardního programu pro bavlnu při částečné náplni (min.) 133

Třída účinnosti kondenzace
6 B

Vážená účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu (%) 84%

Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní (%) 84%

Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční  náplní (%) 84%

Hladina akustického výkonu dB(A)
7 67

Vestavný spotřebič NE

Vysvětlivky:

1
 U standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla

2
 Stupnice od A+++ (nejúspornější) do D (nejnižší účinnost).

6
 V případě, že se jedná o kondenzační sušičku pro domácnost. Stupnice od A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost).

Informační list pro sušičky prádla pro domácnost                                                                                           
dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

3 
Spotřeba energie „X” kWh na základě 160 standardních sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční 

náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je 

spotřebič používán.

4
 V případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie.

7
 Pro standardní program pro bavlnu s celou nápní.

5
 Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z 

hlediska spotřeby energie.


