
L6FBK84W Wasautomaat, 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 UW KLEDING. BESPAART WATER EN
ENERGIE
De ProSense®-technologie weegt automatisch elke
lading en past het programma aan. Sensoren stellen
de wastijd nauwkeurig bij zodat elk kledingstuk
optimaal wordt verzorgd. Uw kleding voelt na elke
wasbeurt weer fris en nieuw aan en u bespaart

BESCHERMING VOOR UW KLEDING

Alle wasmachines van AEG beschikken over onze
zachte ProTex-trommel die speciaal is ontworpen om
uw kleding te verzorgen. Zachte waterstralen tillen uw
wasgoed tijdens het programma op en beschermen
het. De trommel heeft meer gaatjes dan een

Meer voordelen :
Inverter-motor die langer meegaat•

KIES HET JUISTE MOMENT OM TE WASSEN•

Extra-large door opening for efficient loading and unloading•

Kenmerken :

ProSense®-technologie meet de
grootte van de lading en past
automatisch de wastijd, en het energie-
en waterverbruik aan.

•

Display•
Inverter motor: uiterst stil en duurzaam•
Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Uitgestelde start•
Wascapaciteit: 8 kg•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.81 kWh
per 52 l voor katoenprogramma op
60°C

•

* 20% energiezuiniger ( 36,5 ) dan
energieklasse A+++ (EEI 46), berekend
volgens EU-richtlijn 1061/2010

•

Programma zijde•
Optie extra spoelen•
Optie vlekken behandelen•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 3•
Programma's: Katoen, Katoen eco,
Synthetisch, Gemakkelijk strijken,
Delicaat, Wool/Silk, Machine Clean,
Zwieren/Pompen, Spoelen, Sanitize,
Jeans, Sport, Katoen 20°, 20Min 3Kg

•

Nog energiezuiniger: A+++ -20%•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 847x596x576(max)•
Wascapaciteit (kg) : 8•
Energieklasse : A+++ -20%•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 156,0 - 9999•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.81 - 275•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.57 - 228•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.51 - 226•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Zwierresultaat : B•
Zwiersnelheid (rpm) : 1400•
Gedeclareerd programma : Standaard katoen 60° halve en volle
lading,Standaard katoen 40° halve lading

•

Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Geluidsniveau wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau zwieren (dB) : 78•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 52•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230-240•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 913 219•
Aansluitwaarde (W) : 2200•

Productbeschrijving :

AEG914 913 219


