
Escala actual da etiqueta Nova escala da etiqueta, A-G

Capacidade nominal 
do programa 
ECO 40-60.

Consumo de água 
ponderado por ciclo. 

Duração do 
programa Eco

Classe de eficiência 
de centrifugação.

Emissões de ruído 
durante a centrifugação.

 

Novos ícones de desempenho mais intuitivos

Consumo de energia ponderado 
por 100 ciclos.
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Código QR – vinculado à base 
de dados pública da EU para a 
rotulagem energética.

Implementação do programa ECO 40-60 como opção preferencial em todas as máquinas de lavar.

Mais informações disponíveis na página da Internet: theenergylabel.eu

Nova metodologia de testes : Requisitos de desempenho mais rígidos.

   

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

Exemplo do 
reajuste

 

A NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA EM DETALHE
APLICÁVEL A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2021 EM LOJAS FÍSICAS E NA INTERNET

Os rápidos avanços tecnológicos das 
máquinas de lavar roupa tornaram a 
etiqueta actual obsoleta, já que a grande 
maioria dos produtos comercializados são 
classificados em classes energéticas 
acima de A, o que torna difícil estabelecer 
uma diferenciação clara.

Após o reescalonamento, os produtos das 
categorias energéticas média e baixa 
deveriam cobrir a maior parte do 
mercado, deixando assim espaço no topo 
da escala para as tecnologias mais 
eficientes à medida que surgem.



Porque é que é melhor para a sua roupa?

Porque é que é melhor para a sua roupa?

Porque é que é melhor para a sua roupa?

 

Porque é que é melhor para o planeta?

 
 

 
 

Porque é que é melhor para o planeta?

Roupas limpas com menos 96 % de água* 

*Utilização de vapor para refrescar a roupa e poupar mais de 
40 litros de água por ciclo, testado com 1 kg de roupas delicadas 
no programa Vapor, em comparação com o programa Delicado.

 
 

Porque é que é melhor para o planeta?

 
 

Máquina de lavar da série 9000 com tecnologia SoftWater®

Porque é que é melhor para a sua roupa?

MANTÉM AS CORES DO 
PRIMEIRO DIA, LAVAGEM 
APÓS LAVAGEM.

 

Máquina de lavar da série 8000 com o programa Ökopower

Máquina de lavar da série 7000 com Tecnologia ProSteam

Máquinas de lavar da série 6000/7000/8000 com AutoDose

Fonte: www.wrap.org.uk

Roupas novas

*Teste de solidez da cor realizado com poliéster vermelho 
 e preto após 50 ciclos de lavagem a 30 graus. 

Após 50 
lavagens

Porque é melhor para o planeta?

 
 

O NOSSO COMPROMISSO : FAZER COM QUE A ROUPA 
DURE O DOBRO REDUZINDO PARA METADE O 

IMPACTO AMBIENTAL

PROLONGAR A VIDA 
ÚTIL DA ROUPA POR 

MAIS NOVE MESES 
AJUDA A REDUZIR A 

PEGADA DE CARBONO, 
RESÍDUOS E ÁGUA EM 

CERCA DE 20-30 %

O programa ÖKOPower de 59min, 
mistura previamente o detergente para 
uma lavagem mais rápida e eficiente 
mesmo a temperaturas baixas.

Adiciona vapor no final da lavagem para 
reduzir as rugas em 33 % e minimiza a 
necessidade de passar a ferro. Ou 
refresca rapidamente as suas roupas com 
o ciclo de vapor.

A dosagem precisa do detergente 
AutoDose permite que os brancos se 
mantenham brilhantes e que as cores 
se mantenham vibrantes.

Ao não desperdiçar detergente 
contribuímos para uma utilização mais 
respeitosa para com o meio ambiente, 
sem comprometer os melhores 
resultados de lavagem.

O programa ÖKOPower de 59 min permite 
lavar bem as roupas a 30 ºC e economizar 
mais de 30 % de energia em comparação 
com um programa de algodão a 40 ºC.


