AEG L9WEN06CB Sensidry Warmtepomp Was/droogcombinatie
L9WEN06CB

Dit is de beschermer van je volledige garderobe.
De baanbrekende ÖKOKombi met SensiDry®-technologie past het systeem
aan op verschillende stoffen, of het nu gaat om zijde, wol of outdoorkleding.
De warmtepomptechnologie regelt de temperaturen en de trommelbewegingen
om te garanderen dat alles gelijkmatig wordt gewassen en gedroogd. Telkens
weer.

Voordelen en specificaties
LAGE TEMPERATUREN VOOR MEER EFFICIËNTIE
EN VERHOOGDE ZUINIGHEID
Onze was/droogcombinatie heeft als eerste ter wereld
een unieke warmtepomp met onze baanbrekende
SensiDry Technology®. ÖKOKombi maakt gebruik van
een ongekende stoffenkennis voor de meest effectieve
en economische programma´s. Dit komt in vergelijking
met andere machines neer op een besparing tot

Dual-technologie voor behoedzame verzorging
Onze DualSense-technologie past de temperatuur en
beweging van de trommel aan op de verschillende
stoffen. Met de lagere temperatuur en gecontroleerde
beweging wordt alles van fijne was tot outdoorkleding
behoedzaam in één keer gewassen. Zowel de was- als
de droogcycli zijn gecertificeerd door

De nieuwste generatie in kledingverzorging. Met de
"My AEG Care"-app
Ervaar zorg op maat door je apparaten te verbinden
met de My AEG Care-app. Zo heb je overal toegang tot
de expertise van AEG, kun je programma's op maat op
afstand instellen en krijg je advies over het juiste
programma voor deskundige zorg voor je kleding.

Aangepaste cycli voor absoluut gemak
ProSense Technology® past de was- en droogtijd automatisch aan de
hoeveelheid wasgoed aan. Dit zorgt voor handige en economische cycli –
waardoor er tijd, energie en water wordt bespaard – of de lading nu klein of
groot is.
VAN DROOG TOT DROOG IN MAAR DRIE UUR
Het Non Stop 3h/3kg-programma doet maar drie uur over het wassen en
drogen van 3 kg wasgoed. Dit betekent op verzoek kant-en-draagbare
resultaten met een naadloos droog-tot-droog-proces. De eenvoudigste manier
om voor uw kleding te zorgen - zonder gedoe.

• Vrijstaande was/droogcombinatie
• SensiDry®-technologie met warmtepompsysteem droogt door de precieze
sensoren uw kleding op slechts de helft van de temperatuur
• DualSense technologie voor behoedzaam wassen en drogen
• ÖKOInverter motor
• Extra groot display
• Maximaal centrifugeertoerental: 1600 tpm
• Maximaal vulgewicht wassen: 10 kg
• Warmtepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
• Non-stop wassen en drogen: 6 kg
• Startuitstel
• ProTex trommel
• Stoomprogramma's
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Handwasprogramma
• Zijde programma
• Wolprogramma
• Automatisch drogen
• Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen
• Onbalans-correctiesysteem
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Programma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, NonStop 3h/3kg, Delicates,
Wol/Handwas, Outdoor, Steam, Spoelen, Centrifugeren/Pompen, Sport Wear,
Denim, Steam Cashmere, Down Jacket, Zijde, Anti-Allergie, Machine Clean,
Bed Linen, Microfibre, Towels, Working Clothes, Donkere kleding, Baby,
Duvet, 20min 3Kg
• Overloopbeveiliging met Aqua Stop
• Stelpoten: 4 verstelbare

AEG L9WEN06CB Sensidry Warmtepomp Was/droogcombinatie
L9WEN06CB
Technische specificaties
Buitenmaten hxbxd (mm)
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik wassen/drogen (kWh)
Energieverbruik wassen (kWh)
Wasresultaat
Restvochtpercentage
Max. centrifugeertoerental (tpm)
Maximaal vulgewicht wassen (kg)
Maximaal vulgewicht drogen (kg)
Waterverbruik per cyclus (liter)
Waterverbruik wassen Katoen 60°C
(liter)
Duur katoen 60°C kastdroog (min)
Energieverbruik per jaar wassen &
drogen (kWh)
Waterverbruik per jaar wassen &
drogen (liter)
Energieverbruik per jaar wassen
(kWh)
Waterverbruik per jaar wassen (liter)
Geluidsniveau bij wassen (dB)
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB)
Geluidsniveau bij drogen (dB)

870x597x660(max)
A
4.07
0.9
A
44
1600
10
6
77
75
0
814
15400
180
15000
49
75
66

Kleur

wit

