AEG 6000-Serien Frontmatad tvättmaskin 8 kg 1400 varv
L6FBN842G

DEN VARDAGLIGA KVALITETSBEVARAREN
Kvalitetsplagg tål flitig användning, medan vardagsplagg kräver mer omsorg.
Våra tvättmaskiner justerar cykeln genom att minimera den vatten- och
energiförbrukning och tid som krävs för att tvätten ska bli riktigt ren.

Kvalitetsplagg tål flitig användning, medan vardagsplagg kräver mer omsorg.
Våra tvättmaskiner justerar cykeln genom att minimera den vatten- och
energiförbrukning och tid som krävs för att tvätten ska bli riktigt ren.

Produktfördelar
TAR HAND OM DINA KLÄDER. SPARAR VATTEN
OCH ENERGI
ProSense®-tekniken väger automatiskt varje tvätt och
sensorer anpassar tvättprogrammet exakt så att varje
plagg hanteras rätt. Tvätten kommer ut fräsch och ny
varje gång, samtidigt som du sparar tid, vatten och
energi.

Njut av mjukare klädesplagg
Denna tvättmaskin ger resultat som märks direkt så
snart sista centrifugcykeln är klar. SoftPlus ser till att
mjukmedlet når hela plagget och gör tvätten mjukare
och mer silkeslen och skyddar plaggen så att de håller
längre.

Energisnål tvätt på kortast möjliga tid
Många Eco-program sparar energi. Eco TimeSave
sparar även tid. I programmet kan du välja ECO och
TimeSave tillsammans, vilket ger en både snabb och
energisnål tvättcykel.

TAR VÄL HAND OM DINA KLÄDER
Alla våra maskiner har vår skonsamma, specialutformade ProTex-trumma.
Tvätten lyfts och skyddas av mjuka vattenstrålar. Trumman har extra många
hål, så att plaggen töjs mindre och deras form bibehålls vid centrifugering.
Pålitlig och enastående prestanda
Tvättmaskinens invertermotor är den mest pålitliga och hållbara någonsin.
Baserat på inverterteknik utan borstar vibrerar och slits den mindre, samtidigt
som den ger maximal prestanda med minimalt buller.

• Extremt låga förbrukningsvärden: 0.81 kWh, 52 l för bomullsprogram 60 °C
med 8 kg tvätt
• Extra sköljning
• Funktion för fläckbehandling
• LCD-display
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Fördröjd start
• Sköljning med skumavkänning
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 3
• Barnlås
• 4 ställbara fötter
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Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Invändig färg
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

850x600x575
600
White
1.8
230
10
2200
A+++ -20%
156,0
9999
Standard bomull 60 halv och full
maskin, Standard bomull 40 halv
maskin.
8
Inverter
B
1400
50
74
52
Eco-ventil
53
Flödessensor
130

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

145
Vit
Normal LCD
Barnlås, Extra sköljning, Täcklock i
botten, Spärr för flytande tvättmedel,
Justernyckel
Nej
Kallt
Pressostat
68.5
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