
Máquina de Roupa – Ficha de produto 
Segundo o Regulamento (EU) N.º 1061/2010 

 
Marca Brandt 

Referência comercial BT8602BE 

Capacidade nominal 6 kg 

Classe de eficiência energética A+++ 

                                                                                                      Consumo de energia de        137 kWh/ano 
 

 Com base em 220 ciclos de lavagem standard por ano, para os programas algodão a 60ºC e a 40ºC, 
carga completa e meia carga e do consumo dos modos em baixa potência.  
O consumo real de energia depende das condições de utilização do aparelho.  

 

Consumo de energia do programa algodão standard a 60ºC carga completa 0.79 kWh 

Consumo de energia do programa algodão standard a 60ºC meia carga  0.50 kWh 

Consumo de energia do programa algodão standard a 40ºC meia carga  0.44 kWh 

Consumo de energia em modo desligado (modo off ) 0.47 W 

Consumo de energia em funcionamento (modo left on) 0.47 W 

                                                                                                           Consumo de água de    8720 litros/ano 
 

 Com base em 220 ciclos de lavagem standard por ano, para os programas algodão a 60ºC e a 40ºC, 
carga completa e meia carga.  
O consumo real de energia depende das condições de utilização do aparelho.  

 

Classe de eficiência de centrifugação 
Numa escala de G (aparelhos menos eficientes) a A (mais eficientes) 

B 

Velocidade máxima de centrifugação 1200 rpm 

Taxa de humidade residual 53% 

Os programas standard algodão 60ºC e 40ºC são os programas de lavagem standard sobre os quais 
recaem as informações que figuram na etiqueta energética e na ficha de produto.  
Estes programas são os mais eficazes em termos de consumo combinado de água e energia para 
lavagem de roupa em algodão normalmente suja. 

Duração do programa standard de algodão a 60ºC carga completa 205 min. 

Duração do programa standard de algodão a 60ºC meia carga 123 min. 

Duração do programa standard de algodão a 40ºC meia carga 120 min. 

Duração do modo ligada (modo left on) 3 min. 

Nível sonoro em lavagem 58 dB(A) 

Nível sonoro em centrifugação 79 dB(A) 

Tipo de instalação Livre  

 


