
L6FAU740I Vaskemaskine

MØD HVERDAGSKLASSIKERENS BESKYTTER

Kvalitetstøj tåler slid, hverdagstøj skal plejes. AEG
vaskemaskiner tilpasser programmet til fyldningen og
reducerer slid med minimal tid, vand og energi til
grundig vask. Holder dit tøj i topform. Altid.

PLEJER DIT TØJ. SPARER VAND OG ENERGI

ProSense technology® vejer automatisk hver fyldning.
Sensorer justerer vasketiderne præcist og sikrer
optimal vask. Dit vasketøj er friskt og som nyt, og du
sparer vand og energi.

BESKYTTELSE TIL DIT TØJ

Alle AEG maskiner har den skånsomme ProTex
tromle, designet til at passe på dit tøj. Blide
vandstråler løfter og beskytter dit vasketøj. Med flere
huller end normalt, reducerer tromlen stræk og
bevarer tøjets form og struktur.

Flere fordele
Planlæg med Udskudt Start hvornår din vask skal starte.•

Ilægning og udtagning er ekstra nemt med den ekstra store lugeåbning•

Intuitiv vejledning om alle tilvalg i det touch betjente display.•

Funktioner:

Digital display med resttidsvisning•
Skånsom tromle med beskyttende
tromlemønster

•

Mulighed for udskudt start•
Elektronisk balancekontrol•
Overdoseringskontrol•
Fuzzy-Logic mængdeautomatik•
Pletfjerning som tilvalg•
Ekstra skyl som tilvalg•
Børnesikring•
Antioverløbsanordning med Aqua
Control-sensor

•

Woolmark certificeret•
Woolmark Blue•
Maskin rengøringsprogram•

Tekniske data:

Maks. fyldmængde, kg. : 7•
Centrifugeringshastighed, max o/min : 1400•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Centrifugeringsevne : B•
Motortype : Standard•
Restfugtighed i % : 52•
Tromlevolume, liter : 53•
Energiforbrug pr. år, kWh : 171,0•
Vandforbrug pr. år, liter : 9499•
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh : 0.92•
Lydniveau, vask, dB(A) : 56•
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 78•
Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel fyldning, min. : 250•
Vandforbrug bomuld 60°C, hel fyldning, liter : 45•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x575•
Produktdybde max, mm : 600•
Elementspænding, V : 230•
Lugeåbning, cm : 33•
Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Afløbsslange, længde cm : 145•
Ledningslængde, m : 1.8•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 2200•
Woolmark certificering : Woolmark Blue•
Antal rum i sæbeskuffe : 3•
Programmer : Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask,
Uld/Håndvask, Kvik 20 min 3 kg, Cotton 20, Jeans, Maskinrens,
Centr./Tømning

•

Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivelse:

7 kg vaskemaskine med
1400 omdrejninger og
slidstærk inverter motor.
Denne ProSense
vaskemaskine har
avanceret teknologi, der
registrerer fyldmængden
og tilpasser energi, vand
og tidsforbruget herefter.
En enkel maskine med
display der viser
resttiden og nem touch
betjening.


