L6FBBERLIN Wasmachine voorlader
DE BESCHERMER VAN UW FAVORIETE KLEDING
Uw kleding is gemaakt om te dragen, maar heeft
verzorging nodig om mooi te blijven. Of u nu één
overhemd of een volledige lading wast, wasmachines
van AEG passen de cyclus aan en verminderen
slijtage door grondig te wassen met zo min mogelijk
VERZORGT KLEDING. BESPAART WATER EN
ENERGIE
Met ProSense®-technologie wordt elke lading
automatisch gewogen om het programma op maat af
te stemmen - met de minimale tijd die nodig is voor
een volledig schoon resultaat. Slijtage wordt
verminderd en uw basics blijven mooi. Bovendien
GENIET VAN HET GEVOEL VAN ZACHTERE
KLEDING
Het wasresultaat is al merkbaar zodra de wasbeurt is
beëindigd. SoftPlus zorgt er namelijk voor dat
wasverzachter elk deel van de stof bereikt zodra het
middel in de trommel terechtkomt. Daardoor voelt uw
kleding zachter, zijdeachtiger en gladder aan dan ooit

Meer voordelen :
• ENERGIEZUINIG WASSEN IN DE KORTST MOGELIJKE TIJD
• BESCHERMING VOOR UW KLEDING
• Meest duurzame inverter motor

Kenmerken :

Technische gegevens :

• ProSense®-technologie meet de
grootte van de lading en past
automatisch de wastijd, en het energieen waterverbruik aan.
•Display
•Maximaal vulgewicht: 9 kg
•Maximaal centrifugeertoerental: 1400
tpm
•Zeer lage verbruikswaarden: 0.95 kWh
per 53 liter voor 60°C
katoenprogramma met 9 kg wasgoed
•Wasprogramma's: Katoen, Synthetica,
Fijne was, Wol, Anti-Allergie, 20 Min. 3 kg, New Outdoor, Jeans, Machine
Clean, Centrifugeren/Pompen
•Startuitstel
•Optie vlekken behandelen
•Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
•Overloopbeveiliging met Aqua Stop
•Sensorgeregelde waterdosering
•Onbalans-correctiesysteem
•Aantal compartimenten in
wasmiddellade: 3
•Kinderbeveiliging
•Stelpoten: 4 verstelbare
•Anti-schuim spoelsysteem
•Optie extra spoelen
•Afmetingen HxBxD (mm): 850 x 600 x
630

• Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 9
•Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1400
•Energie-efficiëntieklasse : A+++
•Centrifugeer-efficiëntieklasse : B
•Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51
•Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 75
•Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x660(max)
•Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 173,0 - 10390
•Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.95 - 248
•Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.64 - 209
•Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.61 - 205
•Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0,30
•Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,30
•Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading
•Restvochtpercentage : 52
•Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 5
•Installatie : Vrijstaand
•Kleur : wit
•Netspanning (V) : 230
•Ampère : 10
•Aansluitwaarde (W) : 2200
•EAN Code : 7332543541348
•Nettogewicht (kg) : 77.5
•Product Partner Code : All Open
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