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AEG - AEG L6FBL742I - Frontbetjent vaskemaskine

  AEG frontbetjent vaskemaskine L6FBL742IPLEJER DIT TØJ. SPARER
VAND OG ENERGIProSense® teknologien 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
TØJAlle 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.DRIFTSSIKKER OG FANTASTISK YDEEVNEDenne
vaskemaskines invertermotor er den mest driftssikre og holdbare
nogensinde. Baseret på børsteløs inverterteknologi har den mindre
vibration og slid og giver maksimal ydelse med minimal støj.VÆLG SELV,
HVORNÅR DU VIL VASKEUdskudt Start giver dig frihed til at starte din
tøjvask, når det passer dig bedst.Praktisk ilægning og udtagning med den
ekstra store lugeåbningVaskemaskinens ekstra store lugeåbning gør det
meget nemmere at lægge vasketøj i og tage det ud, selv når du vasker
store ting som puder, lagener og tæpper.• ÖKOInverter motor• Digital
display med resttidsvisning• ProTex skånsom tromle• Mulighed for udskudt
start• Elektronisk balancekontrol• Overdoseringskontrol• Fuzzy-Logic
mængdeautomatik• Pletfjerning som tilvalg• Sæbeskuffe med 3 rum•
Ekstra skyl som tilvalg• Børnesikring• Anti-overløbsbeskyttelse• Woolmark
Blue• Silkeprogram• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk,
Skånsom, Uld/Silke, 20 min. - 3 kg, Bomuld 20°C, Tæppe, Sportstøj, Centr./Tømning   7 kg / 1400 omdr. pr. minut  Kulfri motor / skånsom
ProTex-tromle  ProSense®-teknologi sikrer optimal vask  Energiklasse C 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

CentrifugeringsklasseCentrifugeringsklasseCentrifugeringsklasseCentrifugeringsklasse BBBB

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 85.0085.0085.0085.00

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 60.0060.0060.0060.00

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 57.5057.5057.5057.50

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 74747474

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) 74747474

Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A)) 50505050

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 68,5 kg68,5 kg68,5 kg68,5 kg
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Teknisk information fortsat

Årligt energiforbrug - (kWt)Årligt energiforbrug - (kWt)Årligt energiforbrug - (kWt)Årligt energiforbrug - (kWt) 122122122122

Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh) 59595959

Klasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledning BBBB

Vandforbrug pr. vaskecyklusVandforbrug pr. vaskecyklusVandforbrug pr. vaskecyklusVandforbrug pr. vaskecyklus 45454545

Varighed af vaskecyklus (timer/minut)Varighed af vaskecyklus (timer/minut)Varighed af vaskecyklus (timer/minut)Varighed af vaskecyklus (timer/minut) 03:2003:2003:2003:20

Automatisk sæbedoseringAutomatisk sæbedoseringAutomatisk sæbedoseringAutomatisk sæbedosering NejNejNejNej

Vandforbrug pr. årVandforbrug pr. årVandforbrug pr. årVandforbrug pr. år 9499.009499.009499.009499.00

MærkeMærkeMærkeMærke AEGAEGAEGAEG

ModelModelModelModel L6FBL742IL6FBL742IL6FBL742IL6FBL742I

Kapacitet (kg)Kapacitet (kg)Kapacitet (kg)Kapacitet (kg) 7777

Omdrejninger pr. minOmdrejninger pr. minOmdrejninger pr. minOmdrejninger pr. min 1400140014001400

MotortypeMotortypeMotortypeMotortype KulfriKulfriKulfriKulfri

EnergiklasseEnergiklasseEnergiklasseEnergiklasse CCCC

Resterende fugtighedResterende fugtighedResterende fugtighedResterende fugtighed 52.0052.0052.0052.00
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