
Português
Regulamento delegado da Comissão (EU) No. 1061/2010
Asterisco(s) significa variante do modelo e pode ser variado (0-9) ou (A-Z).

LG F4WV*10***     
F4V310***
F14V33WHS     
F4WV3010***
F4WV310**     

F4WV309***       F4V309***   
F4WV3009***     F4WV309S*         
F49V3VW*W        GC3V309N4
F4TURBO9E11     FV50VNS3E    
F4WV309S6TE

F4WV308***   F4WV3008*** 
F4WV30*S0     F4WV308S6TE 
F84V35WHS     F4V308WNW 
FV30TNS0E       GC3V308N3 
F48V3T***

Capacidade nominal 10,5 kg 9,0 kg 8,0 kg
Classe de eficiência energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente). A+++ A+++ A+++
Premiado com o “Prémio Rótulo Ecológico da UE” nos termos do regulamento (EC) No 66/2010 N.º N.º N.º
Consumo energético

• Consumo energético anual previsto (AEC) em kWh por ano (kWh/ano)*1 143 128 115

• O programa padrão para algodão a 60 ℃ com carga completa (kWh) 0,670 0,620 0,570

• O programa padrão para algodão a 60 ℃ com carga parcial (kWh) 0,630 0,560 0,470

• O programa padrão para algodão a 40 ℃ com carga parcial (kWh) 0,560 0,460 0,410

• Consumo energético previsto para o modo de desativação e para o modo de espera (W) 0,50 0,50 0,50

• Consumo anual de água previsto (AWC) em litros por ano (litros/ano)*2 9900 9240 9020

Classe de eficiência de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente). A A A

• Velocidade máxima de centrifugação (rpm)*3 1360 1360 1360
• Humidade restante*3 44 % 44 % 44 %

Os programas padrão para algodão*4 Eco 40-60 + Intensivo, 60 °C / 40 °C
Tempo do programa padrão

• O programa padrão para algodão a 60 ℃ com carga completa (min.)*5 292 267 267
• O programa padrão para algodão a 60 ℃ com carga parcial (min.)*5 258 254 214
• O programa padrão para algodão a 40 ℃ com carga parcial (min.)*5 248 244 214
• A duração do modo de espera (T I) (min.) 10 10 10

Emissões sonoras acústicas transmitidas pelo ar*6

• Lavagem em dB(A) re 1 pW 53 54 55
• Centrifugação em dB(A) re 1 pW 73 73 73

Autónoma

*1 Com base em 220 programas de lavagem para algodão a 60 ℃ e 40 ℃, com carga parcial e 
completa, e no consumo dos modos de baixo consumo energético. O consumo energético real 
depende da forma como o equipamento é utilizado.

*2 Com base em 220 programas de lavagem para algodão a 60 ℃ e 40 ℃, com carga parcial e 
completa. O consumo de água real depende da forma como o equipamento é utilizado.

*3 Atingido para o programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa, ou programa padrão 
para algodão a 40 ºC com carga parcial, o que for mais baixo, e conteúdo de humidade restante 
alcançado para o programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa, ou padrão para 
algodão a 40 ºC com carga parcial, o que for mais alto.

*4 De acordo com as informações presentes na etiqueta e na ficha de informação do produto, estes 
programas são adequados para limpar roupa de algodão com um nível de sujidade normal, e 
que se tratam dos programas mais eficientes em termos de combinação de energia e consumo 
de água.

*5 O programa padrão para algodão é Eco 40-60 + Intensivo, 60 ℃ para a carga completa, 
Eco 40-60 + Intensivo, 60 ℃ para metade da carga, e Eco 40-60 + Intensivo, 40 ℃ para metade 
da carga, em conformidade com os Regulamentos (EU) No. 1061/2010 e EN 60456.

*6 Expresso em dB(A) re 1 pW, e arredondado para o número inteiro mais próximo durante as fases 
de lavagem e centrifugação do programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa.



Dados de consumo do programa padrão

F4WV*10***      F4V310***     F14V33WHS   F4WV3010***     F4WV310** 

Programa Temperatura (℃) Carga (kg) Duração (h:mm) Água (ℓ) Energia (kWh) Humidade residual 
(%)

Eco 40-60 + Intensivo

60 10,5 4:52 50 0,670 44

60 5,25 4:18 41 0,630 44

40 5,25 4:08 41 0,560 44

F4WV309***      F4V309***       F4WV3009***        F4WV309S*    F49V3VW*W     GC3V309N4      F4TURBO9E11     FV50VNS3E    F4WV309S6TE

Programa Temperatura (℃) Carga (kg) Duração (h:mm) Água (ℓ) Energia (kWh) Humidade residual 
(%)

Eco 40-60 + Intensivo

60 9 4:27 46 0,620 44

60 4,5 4:14 39 0,560 44

40 4,5 4:04 39 0,460 44

F4WV308***    F4WV3008***     F4WV30*S*       F4WV308S6TE      F84V35WHS     F4V308WNW         FV30TNS0E     GC3V308N3         F48V3T***

Programa Temperatura (℃) Carga (kg) Duração (h:mm) Água (ℓ) Energia (kWh) Humidade residual 
(%)

Eco 40-60 + Intensivo

60 8 4:27 46 0,570 44

60 4 3:34 37 0,470 44

40 4 3:34 36 0,410 44

OBSERVAÇÃO

• O programa padrão para algodão é Eco 40-60 + Intensivo, 60 ℃ para a carga completa, Eco 40-60 + Intensivo, 60 ℃ para metade da carga, e Eco 40-60 + Intensivo, 40 ℃ para metade da 
carga, em conformidade com os Regulamentos (EU) No. 1061/2010 e EN 60456.

• Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, 
detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.


