
L63470FL Wasautomaat, voorlader

Uw kleding heeft een langer leven met ProTex

De ProTex wasmachine is zeer teder en beschermt
tegen overwassen, wat de levensduur van uw kleding
verlengt.

Bescherming van de vezels en kleur

De wastijd wordt automatisch afgestemd op uw
wasgoed waardoor uw kleding nooit te lang wordt
gewassen.

A+++ energieklasse: 32% minder energie dan A

Deze wasautomaat behoort tot energieklasse A+++ -
dit betekent dat hij in vergelijking 32% energiezuiniger
is dan standaardwasautomaten van klasse A

Meer voordelen :
AquaControl-systeem met alarm voor volledige waterschadebescherming•

Extra-Quick programma voor een perfecte wasbeurt in slechts 20 minuten•

Display met resterende tijd en Startuitstel-functie•

Kenmerken :

Display•
OptiSense, automatische aanpassing
aan de lading

•

ProTex trommel•
Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Uitgestelde start•
Wascapaciteit: 7 kg•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.88 kWh
per 52 l voor katoenprogramma op
60°C

•

Optie extra spoelen•
Tijdsbesparende opties•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 3•
Programma's: Katoen, Katoen met
voorwas, Cotton With Stain,
Synthetisch, Gemakkelijk strijken,
Delicaat, Wol, Zwieren, Pompen,
Spoelen, Mix Oko 20, Jeans, Quick 20
min. 3 kg, Katoen eco

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x555(max)•
Wascapaciteit (kg) : 7•
Energieklasse : A+++•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 170,0 - 9900•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.87 - 240•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.75 - 215•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.54 - 210•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,48•
Verbruik in stand-by (W) : 0,48•
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) : 59•
Geluidsniveau zwieren (dB) : 78•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 52•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 534 014•
Aansluitwaarde (W) : 2200•

Productbeschrijving :

Wasmachine, 1400rpm,
7kg, Display, Startuitstel,
AquaControl, ProTex,
Witte deur, 54cm diep


