L6FBBONN 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 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

BESCHERMING VOOR UW KLEDING
Alle AEG wasmachines beschikken over de zachte
ProTex-trommel die speciaal is ontworpen om kleding
te verzorgen. Zachte waterstralen tillen het wasgoed
tijdens het programma op en beschermen het. De
trommel heeft meer gaatjes dan een traditionele

Meer voordelen :
• KIES HET JUISTE MOMENT OM TE WASSEN
• MAKKELIJKER IN- EN UITLADEN
• VOLLEDIGE CONTROLE VIA ÉÉN DISPLAY

Kenmerken :

Technische gegevens :

• ProSense®-technologie meet de
grootte van de lading en past
automatisch de wastijd, en het energieen waterverbruik aan.
•Display
•Maximaal vulgewicht: 7 kg
•Maximaal centrifugeertoerental: 1400
tpm
•Zeer lage verbruikswaarden: 0.92 kWh
per 52 liter voor 60°C
katoenprogramma met 7 kg wasgoed
•Wasprogramma's: Katoen, Katoen Eco,
Synthetica, Fijne was, Wol, 20 Min. - 3
kg, Cotton 20, Dekens, Sport,
Centrifugeren/Pompen
•Startuitstel
•Optie vlekken behandelen
•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
520

• Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 7
•Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1400
•Energie-efficiëntieklasse : A+++
•Centrifugeer-efficiëntieklasse : B
•Geluidsniveau bij wassen (dB) : 56
•Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 78
•Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x576(max)
•Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 171,0 - 9499
•Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.92 - 250
•Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.68 - 204
•Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.59 - 189
•Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0,48
•Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,48
•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 : 7332543602018
•Nettogewicht (kg) : 68.5
•Product Partner Code : All Open

Productbeschrijving :

