Frontmatad tvättmaskin
L6SBA621E

Ta hand om dina klassiker
Bevara dina vardagsklassiker med AEG 6000-serien smala maskiner med
ProSense technology® och minimera slitage. ProSense skräddarsyr varje
tvättprogram efter vikten och använder den mängd vatten och energi som
behövs. Våra smala maskiner upptar minimalt utrymme medan de levererar
maximal rengöring.
Bevara dina vardagsklassiker med AEG 6000-serien smala maskiner med
ProSense technology® och minimera slitage. ProSense skräddarsyr varje
tvättprogram efter vikten och använder den mängd vatten och energi som
behövs. Våra smala maskiner upptar minimalt utrymme medan de levererar
maximal rengöring.
Produktfördelar
Spara vatten och energi med ProSense-teknik®
Med ProSense-teknik® vägs varje laddning av smutstvätt och sensorerna
justerar tiden exakt och ser till att varje plagg får optimal behandling. Din tvätt
kommer ut med den där fräscha nya känslan varje gång. Dessutom sparar den
vatten och energi.

SoftPlus: mjukare kläder och mindre slitage
Softplus skyddar tyget när det blir mjukt. Den sista centrifugeringen gör att
kläder trängs ut mot tvättmaskintrumman. Mjukmedlet når varenda del av
tyget. Och gör kläderna mjukare än nånsin. Samtidigt skyddas fibrerna och
förhindrar att plagget slits.

Snabb, energieffektiv tvätt med TimeSave
Med TimeSave kan du spendera så lite tid och energi som möjligt på att tvätta.
Kombinera Eco- och TimeSave-alternativen och förkorta tvättcykeln utan att
kompromissa med resultaten.

Få mer frihet med Fördröjd Start
Fördröjd Start ger dig friheten att tvätta när du vill. Ställ bara in tiden – och gå.
Enkla touchkontrollknappar
Touchkontroll är en intuitiv skärm som ger dig bättre kontroll över din
tvättmaskin.

• Extremt låga förbrukningsvärden: 0.82 kWh, 46 l för bomullsprogram 60 °C
med 6 kg tvätt
• Specialdesignat program för siden
• Extra sköljning
• Tidspar
• Funktion för fläckbehandling
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Fördröjd start
• Sköljning med skumavkänning
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 3
• 4 ställbara fötter
• Aqua Control-slang förhindrar översvämningar
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Wool\Silk, 20min 3Kg,
Lättstruket, Downing Jackets, Outdoor, Denim, Anti-allergi-ånga
• Övriga indikatorer: Sköljning, Extra sköljning, Start/Paus, Förtvätt, Fläckar,
Centrifugvarvtal, Tömning

Frontmatad tvättmaskin
L6SBA621E
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Säkring, A
Total effekt, W
Energiklass
Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Deklarerat program
Tvättkapacitet, kg
Motorsystem
Centrifugeringseffekt
Centrifugeringshastighet (v/min)
Ljudnivå Tvätt dB(A)
Ljudnivå Centrifugering dB(A)
Restfuktighet efter centrifugering %
Tvätteknik
Trumvolym, liter
Sensorer
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Display

845x595x380
420
248
230
10
2000
A+++
153,0
9999
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
6
Universal
B
1200
58
77
53
Eco-ventil
42
150
197
Medium LED

Extra fördelar som ingår
Invändig belysning
Vattenanslutning
Översvämningsskydd
Nettovikt, kg
EAN-kod
ProductTitle
Färg

Extra sköljning, BottomCover, Soft
Plus, Spärr för flytande tvättmedel
Nej
Kallt
Pressostat
57.5
7332543733521
6000-Serien Frontmatad tvättmaskin,
grund 6 kg 1200 varv
Vit

