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AEG - AEG L7FER862C - Vaskemaskine

  AEG vaskemaskine L7FER862CAEG L7FER862C vaskemaskine med
ProSteam teknologi, der kan udglatte dine skjorter og holde dem i topform.
Maskinen benytter damp til at genopfriske tøjet, der fjerner lugt og
reducerere krøl. ProSense teknologien vejer automatisk indholdet ved hver
fyldning. Sensorer justerer vasketiderne præcist og sikrer en optimal vask,
hvor du får et frisk og rent vasketøj, samtidig med at du sparer vand og
strøm.   Energiklasse: C  Kapacitet (Kg): 8  Omdrejninger pr. min: 1600
Motortype: Kulfri 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) 75757575

Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A)) 47474747

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2009/125/EC, Directive 1015/2010/EU, Directive 201Directive 2009/125/EC, Directive 1015/2010/EU, Directive 201Directive 2009/125/EC, Directive 1015/2010/EU, Directive 201Directive 2009/125/EC, Directive 1015/2010/EU, Directive 201

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,7 kWt0,7 kWt0,7 kWt0,7 kWt
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Teknisk information fortsat

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering ProSenseProSenseProSenseProSense

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

VaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgrad Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, jeans, dampvask, antiSkånevask, bomuld, syntetiske stoffer, jeans, dampvask, antiSkånevask, bomuld, syntetiske stoffer, jeans, dampvask, antiSkånevask, bomuld, syntetiske stoffer, jeans, dampvask, anti

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 55 liter55 liter55 liter55 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner ProTex-tromleProTex-tromleProTex-tromleProTex-tromle

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybte uden dør 57,1 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 104Dybte uden dør 57,1 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 104Dybte uden dør 57,1 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 104Dybte uden dør 57,1 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 104

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,3 W0,3 W0,3 W0,3 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 0,7 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,5 kWt - vask - delvis0,7 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,5 kWt - vask - delvis0,7 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,5 kWt - vask - delvis0,7 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,5 kWt - vask - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 230 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 230 min, - vask - delv230 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 230 min, - vask - delv230 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 230 min, - vask - delv230 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 230 min, - vask - delv

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,3 W0,3 W0,3 W0,3 W

Standard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

Out-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektion JaJaJaJa

StabelbarStabelbarStabelbarStabelbar JaJaJaJa

VekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotor JaJaJaJa

Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask) 47 dB47 dB47 dB47 dB

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) 63 kWt per 100 cyklusser63 kWt per 100 cyklusser63 kWt per 100 cyklusser63 kWt per 100 cyklusser

Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus) Per 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusser

Varighed af Kun venstre-tilstandVarighed af Kun venstre-tilstandVarighed af Kun venstre-tilstandVarighed af Kun venstre-tilstand 5 min,5 min,5 min,5 min,


	PriceField: 7.595,00 kr.


