
Informační list k sušičkám prádla
Dle směrnice 95/13/EG příloha II

Miele
Název modelu / označení T8861WP EDI.111
Třída energetické účinnosti 1)
A (nejúspornější) až G (nejméně úsporná) A
Spotřeba energie (AE_c) 1) 2)
Bavlna suchá k uložení 60% zbytková

vlhkost
kWh 2,10

Bavlna suchá k uložení 50% zbytková
vlhkost

kWh 1,80

Bavlna vlhká na žehlení 60% zbytková
vlhkost

kWh 1,55

Bavlna vlhká na žehlení 50% zbytková
vlhkost

kWh 1,25

Snadno ošetřovatelné suché k uložení40% zbytková
vlhkost

kWh 0,60

Náplň prádla 1)
Bavlna suchá k uložení kg 8,0
Bavlna vlhká na žehlení kg 8,0
Snadno ošetřovatelné suché k uložení kg 3,5
Doba sušení 1)
Bavlna suchá k uložení 60% zbytková

vlhkost
min 137

Bavlna suchá k uložení 50% zbytková
vlhkost

min 118

Bavlna vlhká na žehlení 60% zbytková
vlhkost

min 99

Bavlna vlhká na žehlení 50% zbytková
vlhkost

min 81

Snadno ošetřovatelné suché k uložení40% zbytková
vlhkost

min 47

Odhadovaná roční spotřeba 4členné domácnosti 3)
Spotřeba energie (AE_c) 1) kWh 119
Typ přístroje 1)
Odtahová sušička –
Kondenzační sušička ●

Hlučnost 4) dB(A) re 1 pW
Provedení
Volně stojící přístroj s pracovní deskou ●

Volně stojicí přístroj s možností vestavby pod pracovní desku ●

Vestavný přístroj (bez pracovní desky) –
Volně stojicí přístroj pro věžové uspořádání ●

Závěs dveří vlevo / vpravo – / ●        
Rozměry
Rozměry přístroje výška cm 85,0

šířka cm 59,5
hloubka 5) cm 59,6

Odskok soklu vpředu / vzadu cm/cm /        
Výška pro podstavbu cm 82,0
Hloubka při otevření dvířek (pračka s předním plněním) cm 107,1
Výška přestavitelná +/-cm +1,45 / -0,7
Hmotnost netto kg 62,5
Elektrické připojení
Napětí V 220-240
Příkon W 1.150
Jištění A 10
Frekvence Hz 50
Dodavatel Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Vysvětlivky:
 
• Ano, k dispozici

 
1) Hodnoty zjištěny dle normy EN 61121 :2005.
2) Program sušení na základě výsledků normované zkoušky pro program "Bavlna - suché k uložení".
   spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
3) Odhadovaná roční spotřeba 4členné domácnosti, která pro sušení prádla používá sušičku, při množství
   prádla do 150 kg při programu "Bavlna na uložení", 280 kg při programu "Bavlna na žehlení" a 150 kg při programu
   "Snadno udržovatelné na uložení".
4) Hodnoty zjištěny dle normy 60704.
5) Hloubka včetně odstupu od zdi. Je-li odtahové hrdlo vzadu, může být požadován větší odstup.
 
Upozornění: Stav tabulek 07/05. Vývojové změny vyhrazeny.


