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Enligt förordning (EU) nr 1061/2010

”*” Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung

Modellnamn
WW80J34****
WW81J34****

WW80J32****

Kapacitet kg 8,0

Energieffektivitet

A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet) A+++

Energiförbrukning

Årlig energiförbrukning (AE_C) 1) kWh/år 196 196

Energiförbrukning (E_t.60) ”Bomull 60 ˚C” med full maskin kWh 1,11 1,11

Energiförbrukning (E_t.60.1/2) ”Bomull 60 ˚C” med delvis 
fylld maskin

kWh 0,79 0,79

Energiförbrukning (E_t.40.1/2) ”Bomull 40 ˚C” med delvis 
fylld maskin

kWh 0,65 0,65

Viktat avstängningsläge (P_o) O 0,48 0,48

Viktat läge för ström påslagen (P_l) O 5 5

Årlig vattenförbrukning (AW_c) 2) L/år 8100 8100

Centrifugeringseffektklass 3)

A (effektivast) till G (minst effektiv) B B

Maximal centrifugeringshastighet varv/min 1400 1200

Restfukt % 53 53

Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna 
hänvisar

 BOMULL 60 °C och 40 °C 4)

Programlängd för standardprogram

BOMULL 60 °C med full maskin min 263 263

BOMULL 60 °C för delvis fylld maskin min 213 213

BOMULL 40 °C för delvis fylld maskin min 193 193

Viktad tid för ström påslagen min 2 2

Onormala ljudnivåer

Huvudtvätt dB (A) re 1 pW 62 62

Centrifug dB (A) re 1 pW 79 76

OBS!

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för  BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller 
delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar 
beroende på hur enheten används.

2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram för  BOMULL i 60 °C och 40 °C med full 
eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.

3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare. 
Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt. 
Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.

4. Programmen  BOMULL 60 °C och  BOMULL 40 °C är ”standardprogrammet för bomull 60 °C” och 
”standardprogrammet för bomull 40 °C”. De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de 
mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt. 
Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet ”Köra Kalibrering (rekommenderas)” på sidan 24). 
I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.
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Specifikationer

Enligt förordning (EU) nr 1061/2010

”*” Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung

Modellnamn
WW7*J347**** 
WW7*J348****

WW7*J327**** 
WW7*J328****

Kapacitet kg 7,0

Energieffektivitet

A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet) A+++

Energiförbrukning

Årlig energiförbrukning (AE_C) 1) kWh/år 174 174

Energiförbrukning (E_t.60) ”Bomull 60 ˚C” med full maskin kWh 0,94 0,94

Energiförbrukning (E_t.60.1/2) ”Bomull 60 ˚C” med delvis 
fylld maskin

kWh 0,72 0,72

Energiförbrukning (E_t.40.1/2) ”Bomull 40 ˚C” med delvis 
fylld maskin

kWh 0,56 0,56

Viktat avstängningsläge (P_o) O 0,48 0,48

Viktat läge för ström påslagen (P_l) O 5 5

Årlig vattenförbrukning (AW_c) 2) L/år 7400 7400

Centrifugeringseffektklass 3)

A (effektivast) till G (minst effektiv) B B

Maximal centrifugeringshastighet varv/min 1400 1200

Restfukt % 53 53

Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna 
hänvisar

 BOMULL 60 °C och 40 °C 4)

Programlängd för standardprogram

BOMULL 60 °C med full maskin min 243 243

BOMULL 60 °C för delvis fylld maskin min 213 213

BOMULL 40 °C för delvis fylld maskin min 193 193

Viktad tid för ström påslagen min 2 2

Onormala ljudnivåer

Huvudtvätt dB (A) re 1 pW 61 61

Centrifug dB (A) re 1 pW 78 76

OBS!

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för  BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller 
delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar 
beroende på hur enheten används.

2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram för  BOMULL i 60 °C och 40 °C med full 
eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.

3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare. 
Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt. 
Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.

4. Programmen  BOMULL 60 °C och  BOMULL 40 °C är ”standardprogrammet för bomull 60 °C” och 
”standardprogrammet för bomull 40 °C”. De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de 
mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt. 
Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet ”Köra Kalibrering (rekommenderas)” på sidan 24). 
I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.
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Enligt förordning (EU) nr 1061/2010

”*” Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung

Modellnamn WW60J32**** WW60J30****

Kapacitet kg 6,0

Energieffektivitet

A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet) A++

Energiförbrukning

Årlig energiförbrukning (AE_C) 1) kWh/år 173 173

Energiförbrukning (E_t.60) ”Bomull 60 ˚C” med full maskin kWh 0,83 0,83

Energiförbrukning (E_t.60.1/2) ”Bomull 60 ˚C” med delvis 
fylld maskin

kWh 0,77 0,77

Energiförbrukning (E_t.40.1/2) ”Bomull 40 ˚C” med delvis 
fylld maskin

kWh 0,67 0,67

Viktat avstängningsläge (P_o) O 0,48 0,48

Viktat läge för ström påslagen (P_l) O 5 5

Årlig vattenförbrukning (AW_c) 2) L/år 7300 7300

Centrifugeringseffektklass 3)

A (effektivast) till G (minst effektiv) B C

Maximal centrifugeringshastighet varv/min 1200 1000

Restfukt % 53 62

Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna 
hänvisar

 BOMULL 60 °C och 40 °C 4)

Programlängd för standardprogram

BOMULL 60 °C med full maskin min 283 283

BOMULL 60 °C för delvis fylld maskin min 263 263

BOMULL 40 °C för delvis fylld maskin min 243 243

Viktad tid för ström påslagen min 2 2

Onormala ljudnivåer

Huvudtvätt dB (A) re 1 pW 61 61

Centrifug dB (A) re 1 pW 76 74

OBS!

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för  BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller 
delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar 
beroende på hur enheten används.

2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram för  BOMULL i 60 °C och 40 °C med full 
eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.

3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare. 
Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt. 
Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.

4. Programmen  BOMULL 60 °C och  BOMULL 40 °C är ”standardprogrammet för bomull 60 °C” och 
”standardprogrammet för bomull 40 °C”. De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de 
mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt. 
Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet ”Köra Kalibrering (rekommenderas)” på sidan 24). 
I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.
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Specifikationer

Information om huvudtvättprogram

Modell Program
Temperatur

(°C)
Kapacitet

(kg)
Programtid 

(min)

Restfuktinnehåll (%)

Vattenförbrukning
(L/program)

Energiförbrukning
(kWh/program)

1400 
varv/
min

1200 
varv/
min

1000 
varv/
min

WW8*J3*****

 BOMULL 20 4 132 56 59 - 53 0,40 

  
BOMULL

40 4 193 53 53 - 33 0,65 

60
4 213 53 53 - 33 0,79 

8 263 53 53 - 40 1,11 

 SYNTET 40 3,5 131 35 35 - 53 0,64 

WW7*J3*7**** 
WW7*J3*8****

 BOMULL 20 3,5 132 56 59 - 53 0,36 

  
BOMULL

40 3,5 193 53 53 - 30 0,56 

60
3,5 213 53 53 - 30 0,72 

7 243 53 53 - 38 0,94 

 SYNTET 40 3,5 131 35 35 - 53 0,64 

WW6*J3*****

 BOMULL 20 3 118 - 59 65 38 0,30 

  
BOMULL

40 3 243 - 53 62 30 0,67 

60
3 263 - 53 62 30 0,77 

6 283 - 53 62 37 0,83 

 SYNTET 40 3 131 - 35 40 36 0,47 

Värdena i tabellen har uppmätts under förhållandena som finns angivna i Standard 
IEC60456/EN60456 Faktiska värden varierar beroende på hur enheten används.

WW3000J(SEPM)-03581M-04_SV (N.Europe).indd   54 2016-04-08   �� 6:33:38




