
1 Supplier's trade mark ETA

2 Supplier's model identifier ETA055590000

3 Energy efficiency class A

5 Energy consumption (washing, spinning, drying) (kWh/cycle) 6,12

6 Energy consumption (washing and spinning only) (kWh/cycle) 0,96

7 Washing performance class A

8 Water remaining after spin (%) (as a proportion of dry weight wash) 53

9 Max spin speed (rpm) 1400

10 Washing capacity(Cotton 60° full load) (kg) 9

11 Drying capacity (kg) 6

12 Water consumption (washing, spinning, drying) (L/cycle) 118

13 Water consumption (washing and spinning only) (L/cycle) 49

14 Washing and drying time (min) 675

Energy consumption (washing, spinning, drying) (kWh/annum)* 1224

Water consumption (washing, spinning, drying) (L/annum)* 23600

Energy consumption (washing and spinning only) (kWh/annum)** 192

Water consumption (washing and spinning only) (L/annum)** 9800

Noise during washing using standard 60°C cotton washing cycle according

with Directive 86/594/EEC
53

Noise during spinning using standard 60°C cotton washing cycle according

with Directive 86/594/EEC
74

Noise during drying using “cotton dry” drying cycle according with Directive

86/594/EEC 
60
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Program duration, energy consumption and water consumption values may vary according to wash load weight and type, selected extra functions, tap water 

and ambient temperature.

PRODUCT FICHE
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The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

Estimated annual consumption for four-person household, always using drier (200 cycles).

Estimated annual consumpting for four-person household, never using drier (200 cycles).



1 Obchodní značka dodavatele ETA

2 Identifikační značka modelu dodavatele ETA055590000

3 Třída energetické spotřeby A

5 Spotřeba energie (mytí, odstřeďování, sušení) (kWh/cyklus) 6,12

6 Spotřeba energie (pouze odstřeďování a praní) (kWh/cyklus) 0,96

7 Třída účinnosti praní A

8 Zůstatek vody po odstředění (%) (poměr k suché váze prádla) 53

9 Maximální otáčky (rpm) 1400

10 Kapacita praní (bavlna 60° plná) (kg) 9

11 Kapacita sušení (kg) 6

12 Spotřeba vody (praní, odstřeďování, sušení) (l/cyklus) 118

13 Spotřeba vody (pouze praní a odstřeďování) (L/cycle) 49

14 Délka praní a sušení (min) 675

Spotřeba energie (praní, odstřeďování, sušení) (kWh/rok)* 1224

Spotřeva vody (praní, odstřeďování, sušení) (Ll/rok)* 23600

Spotřeba energie (pouze praní a odstřeďování) (kWh/rok)** 192

Spotřeba vody (pouze praní a odstřeďování) (l/rok)** 9800

Hlučnost během praní při standardním 60°C pracím cyklu bavlny podle Směrnice 86/594/EEC 53

Hlučnost během ždímání při standardním 60°C pracím cyklu bavlny podle Směrnice 86/594/EEC 74

Hlučnost během sušení při sušícím cyklu “sušení bavlny” podle Směrnice 86/594/EEC  60
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Délka trvání programu, spotřeba energie a vody se může lišit podle váhy náplně pračky, vybraných programů, kohoutkové vody a okolní teploty.

INFORMAČNÍ LIST
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Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty cyklu.

Odhadovaná roční spotřeba pro čtyřčlennou domácnost při používání funkce sušení (200 cyklů).

Odhadovaná roční spotřeba pro čtyřčlennou domácnost při nepoužívání funkce sušení(200 cyklů).



1 Ochranná známka dodávateľa  ETA

2 Identifikátor modelu dodávateľa ETA055590000

3 Energetická trieda A

5 Spotreba energie (pranie, žmýkanie, sušenie) (kWh/cyklus) 6,12

6 Spotreba energie (pranie a žmýkanie) (kWh/cyklus) 0,96

7 Trieda výkonnosti prania A

8 Zostávajúca voda po žmýkaní (%) (v pomere k hmotnosti suchej bielizne) 53

9 Max rýchlosť otáčok (rpm) 1400

10 Pracia kapacita (Bavlna, 60 °C plne naložená práčka) (kg) 9

11 Kapacita sušenia (kg) 6

12 Spotreba vody (pranie, žmýkanie, sušenie) (L/cyklus) 118

13 Spotreba vody (pranie a žmýkanie) (L/cyklus) 49

14 Čas prania a sušenia (min) 675

Spotreba energie (pranie, žmýkanie, sušenie) (kWh/rok)* 1224

Spotreba vody (pranie, žmýkanie, sušenie) (L/rok)* 23600

Spotreba energie (pranie a žmýkanie) (kWh/rok)** 192

Spotreba vody (pranie a žmýkanie) (L/rok)** 9800

Hluk počas prania pri štandardnej teplote 60 °C, cyklus pranie bavlny v súlade so smernicou 

86/594/EHS
53

Hluk počas žmýkania pri štandardnej teplote 60 °C, cyklus pranie bavlny v súlade so smernicou 

86/594/EHS
74

Hluk počas sušenia, cyklus „sušenie bavlny“ v súlade so smernicou 86/594/EHS 60

●

●

*

**

Trvanie programu a hodnoty spotreby energie a vody sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti a typu bielizne, zvolených extra funkcií, tečúcej vody a okolitej teploty.

ÚDAJE O VÝROBKU
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Aktuálna teplota vody sa môže líšiť od zadanej teploty cyklus.

Odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť, ktorá vždy používa aj sušičku (200 cyklov)

Odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov)


