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Bumbac (Cotton) -  Bumbac Eco (Cotton Eco) - 
Spălare ușoară (Easy Care) - Amestecate (Mix) - 
Protecția copiilor (Baby Care) - Protecția pielii (Skin 
Care) - Pilote (Duvet) - Articole sportive (Sports Wear) - 
Delicate (Delicate) - Lâna (Wool) - Rapid 30 (Quick 30) - 
Intensiv 60 (Intensive 60) - 
Clătire + Centrifugare (Rinse+Spin)







[F1296ND(W)(A)(1~9)]      [F1296ND(W)(A)(1~9)]

[F1296ND(W)(A)(1~9)]

[F1096ND(W)(A)(1~9)]

 

Bumbac (Cotton) -  Intensiv 60 (Intensive 60) -
Rapid 30 (Quick 30) - Clătire + Centrifugare 
(Rinse+Spin) - Protecția pielii (Skin Care) -
Amestecate (Mix) - Bumbac Eco (Cotton Eco) - 
Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800 - 1200
Articole sportive (Sports Wear) - 
Delicate (Delicate) - Lâna (Wool) - 
Protecția copiilor (Baby Care) - Pilote (Duvet) -
Spălare ușoară (Easy Care)
Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800

Bumbac (Cotton) -  Intensiv 60 (Intensive 60) -
Rapid 30 (Quick 30) - Clătire + Centrifugare 
(Rinse+Spin) - Protecția pielii (Skin Care) -
Amestecate (Mix) - Bumbac Eco (Cotton Eco) - 
Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800 - 1000
Articole sportive (Sports Wear) - 
Delicate (Delicate) - Lâna (Wool) - 
Protecția copiilor (Baby Care) - Pilote (Duvet) -
Spălare ușoară (Easy Care)
Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800























Fișa produsului

LG LG

F1296ND
(W)(A)(1~9)

F1096ND
(W)(A)(1~9)

6 6 kg

kWh

kWh

kWh

rpm

min

min

min

min

dB(A)

%

W

kWh/an

litri/an

 A+++ A+++ 

150 150

0.33 0.33

No No

9500 9500

B B

1200 1000

54 54

0.64 0.64

0.56 0.56

0.52 0.52

233

199

184

233

199

184

10 10

56 56
74 74

Fișa produsului_Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

Modelul furnizorului

Capacitatea nominală, în kilograme

Clasa de eficiență energetică

Etichetă ecologică UE" în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010
Consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an bazat pe 220 de 
cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din 
bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în 
modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de 
condițiile de utilizare a aparatului

 - programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă

Consumul de energie

 - programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială

 - programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială

Consumul ponderat de putere în modul oprit și în modul inactiv

Consumul anual ponderat de apă (AWC) în litri pe an bazat pe 220 de cicluri 
standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu 
încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de 
condițiile de utilizare a aparatului.

 

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare pe o scară de la G (eficiență 
minimă) la A (eficiență maximă).
viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru 
rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C 
pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută 
dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la 
programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, 
sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură 
parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori

 

"Bumbac Eco 60 ° C/40 ° C + Intensiv" sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile 
conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac 
cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de 
energie și de apă.

 - programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă

Durata programului

 - programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială

- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială

Durata modului inactiv (Tl)

Emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite 
la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare 
pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură 
completă

Gratuit-în picioare
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