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Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Kapacita 
sušičky

7 Výška 85

Šířka 59.5

Kapacita(kg)

Kapacita 
pračky

10

Rozměry v cm

Hloubka 56.5

EEIW 60 EEIW BTřída účinnosti index EEIW
EEIWD 67

Třída energetické 
účinnosti EEIWD D

IW 1.04 IR 5Účinnost praní index

JW 1.04

Účinnost máchání 
(g / kg suché textilie) JR 5

Spotřeba energie v kWh na 
cyklus pro prací cyklus 
domácí pračky se sušičkou 
během programu eco 
40-60 při kombinaci
plného a částečného
naplnění. Skutečná
spotřeba energie bude
záviset na způsobu
používání spotřebiče.

0.593
Spotřeba energie v kWh 
za prací a sušící cyklus 
pračky se sušičkou pro 
domácnost při 
kombinaci plného a 
polovičního zatížení. 
Skutečná spotřeba 
energie bude záviset na 
způsobu používání 
spotřebiče.

3.43

Spotřeba vody v litrech na 
cyklus, pro program eco 
40-60 při kombinaci plného
a částečného naplnění.
Skutečná spotřeba vody
bude záviset na způsobu
používání spotřebiče a na
tvrdosti vody.

48

Spotřeba vody v litrech 
na cyklus, na prací a 
sušící cyklus pračky se 
sušičkou pro domácnost 
při kombinaci plného a 
polovičního zatížení. 
Skutečná spotřeba vody 
bude záviset na způsobu 
používání spotřebiče a 
na tvrdosti vody.

90

Plná náplň
38

1/2 náplň 36

Plná náplň

-Maximální teplota uvnitř 
ošetřené textilie (° C) pro 
prací cyklus pračky pro 
domácnost s použitím 
programu eco 40-60.

1/4 náplň 26

Maximální teplota uvnitř 
ošetřené textilie (° C) pro 
prací cyklus pračky a 
pračky pro domácnost u 
cyklu praní a sušení.

1/2 náplň -
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Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: Černokostelecká 2111, 10000 Prague, CZ

Identifikační značka modelu PLWD 107 B KING

Základní specifikace: Kombinovaná pračka se sušičkou 



Plná náplň

1500
Plná náplň

53

1/2 náplň 1500 1/2 náplň 53

Rychlost odstřeďování 
(ot / min

1/4 náplň 1500

Zbývající vlhkost 
obsah (%)

1/4 náplň 53

Plná náplň
3:59

1/2 náplň 3:00

Trvání programu Eco 
40-60 (h: min)

1/4 náplň 3:00

Třída účinnosti sušení 
při odstředění

C

Plná náplň
9:50Emise akustického hluku 

šířené vzduchem během 
cyklu odstřeďování pro 
prací cyklus eco 40-60 
při jmenovité kapacitě 
(dB (A) re 1 pW)

80 Doba praní a 
sušení (h: min)

1/2 náplň

7:00

Typ spotřebiče Volně stojící
Třída akustických emisí 
hluku ve vzduchu během 
cyklu odstřeďování pro 
program eco 40-60 při 
jmenovité mycí kapacitě

C

Režim vypnuto (W) 0.5 Pohotovostní režim (W) -

Odložený start (W) 
(pokud je dostupný)

4 Síťový pohotovostní režim 
(W) (pokud je dostupný)

-

Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty 
během pracího cyklu

NE

Dodatečné informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 
nalezeno: www.philco.cz
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Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců


