
L8FEE96S Wasautomaat, voorlader

DE BESCHERMER VAN UW DELICATE HEMDEN

Uw favoriete kleding moet behoedzaam worden behandeld om om zo lang
mogelijk mooi te blijven, hoe vaak u het ook draagt. Voor de eerste keer ooit
garandeert de ÖKOMix-technologie in wasmachines van AEG dat iedere vezel
wordt gewassen en verzorgd, zelfs in kortere cycli. Iedere draad. Ieder stiksel.
Vakkundig beschermd.

ELKE VEZEL GEREINIGD EN BESCHERMD

In een traditionele wasmachine bereikt uw wasverzachter minder dan een
derde van de vezels. Met ÖKOMix wordt elk spoortje wasmiddel en
wasverzachter vermengd met water zodat het volledig oplost en wordt
geactiveerd nog voordat het in de trommel terechtkomt. Het is de eerste
technologie ooit voor wasmachines die wasmiddelen en wasverzachters

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

Meer voordelen :
EFFICIËNTER DAGELIJKS WASSEN•

GELIJKMATIGER WASSEN DANKZIJ SPROEITECHNIEK•

ÖKOINVERTER, HET LAAGSTE ENERGIEVERBRUIK•

Kenmerken :

ÖKOMix-technologie lost zowel
wasmiddel als wasverzachter vooraf
op in water, zodat ze op de meest
efficiënte wijze gebruikt worden.

•

ProSteam®-technologie met de nieuwe
PlusSteam-optie. Hiermee kunt u een
wascyclus met stoom afsluiten.

•

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

•

LogiControl display•
ÖKOInverter motor•
ProTex trommel•
Stoomprogramma's•
Maximale zwiersnelheid: 1600 t/min•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Woolmark Green gecertificeerd•
Uitgestelde start•
Wascapaciteit: 9 kg•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.6 kWh
per 54 l voor katoenprogramma op
60°C

•

Jet System-wastechnologie•
DirectSpray voor een snelle,
gelijkmatige bevochtiging van de hele
lading

•

Stoomprogramma's•
Optie extra spoelen•
Tijdsbesparende opties•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 4•
Programma's: Katoen, Synthetisch,•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x639(max)•
Wascapaciteit (kg) : 9•
Energieklasse : A+++•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 106,0 - 10499•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.6 - 238•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.37 - 191•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.36 - 190•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Zwierresultaat : A•
Zwiersnelheid (rpm) : 1600•
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) : 77•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230-240•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 550 610•
Aansluitwaarde (W) : 2200•

Productbeschrijving :


