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F84J7TH1W 
 

Informační list výrobku – směrnice Komise 96/60/ES 

Značka LG 

Identifikační značka modelu F84J7TH1W 

Třída energetické účinnosti (*) A 

Eko-štítek Společenství (**) Ne 

Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh pro úplný provozní cyklus 
stanovená podle přílohy I, bod V. 

5,44 (kWh/cyklus) 

Spotřeba energie pouze při praní a odstřeďování v kWh pro prací cyklus 
stanovená podle přílohy I, bod VI. 

1,52 (kWh/cyklus) 

Třída účinnosti praní(***) A 

Třída účinnosti odstřeďování pro standardní prací program Bavlna 60°C, stanovená 
v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených 
v článku 1 (odst. 2). Vyjádřeno jako „Zbytková vlhkost náplně… % (vztaženo k 
hmotnosti suchého prádla)“. 

44 (%) 

Maximální rychlost odstřeďování podle přílohy I pozn. VIII. 1400 (otáčky/min.) 

Prací kapacita spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60°C (bavlna) 
podle přílohy I, bod IX. 

8 (kg) 

Sušící kapacita spotřebiče při normalizovaném sušícím cyklu „sušení bavlněného 
prádla“ podle přílohy I, bod X. 

5 (kg) 

Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení v litrech pro celý provozní 
cyklus podle přílohy I, bod XI. 

110 (litrů/cyklus) 

Spotřeba vody pouze při praní a odstřeďování v litrech při normalizovaném pracím 
(a odstřeďovacím) cyklu 60°C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními 
metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2. 

56 (litrů/cyklus) 

Doba praní a sušení. Doba programu úplného provozního cyklu (praní: 60°C 
bavlna, sušení: „suchá bavlna“) při jmenovité prací kapacitě stanovená v souladu se 
zkušebními metodami podle harmonizačních norem uveden˘ch v čl. 1 odst. 2. 

735 (min.) 

Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené v bodech 5 
(energie) a 12 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako „odhadovaná roční spotřeba 
čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)“. 

1088 (kWh/rok) 
18200 (litrů/rok) 

Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené v bodech 6 
(energie) a 13 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako „odhadovaná roční spotřeba 
čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů)“. 

304 (kWh/rok) 
11200 (litrů/rok) 

Hlučnost při pracím cyklu v souladu se směrnicí 86/594/EHS 55 (dB) 

Hlučnost při odstřeďovacím cyklu v souladu se směrnicí 86/594/EHS 75 (dB) 

Hlučnost při sušícím cyklu v souladu se směrnicí 86/594/EHS 55 (dB) 

Vestavěný spotřebič volně stojící 

Vysvětlivky:   
* Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti... na stupnici od A 
(vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)“. Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za 
předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). 

  
** Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen „Eko-štítek 
Společenství“ podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít         
„Eko-štítek Společenství“ a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku. Tímto ustanovením zůstávají všechny požadavky 
systému Eko-štítků EU nedotčeny. 

*** Třída účinnosti praní stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako „Třída účinnosti praní… na stupnici od A (vyšší) do G 
(nižší)“. Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší). 
 

  


