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AEG - AEG L8FBG864E - Frontbetjent vaskemaskine

7.495,00 kr.
Dit yndlingstøj skal plejes skånsomt for at holde kvaliteten. ÖKOMixteknologien i AEG vaskemaskiner garanterer, at hver fiber bliver ren og
plejes i selv korte programmer. Hver en tråd, og hvert et sting, får den
bedste beskyttelse.
• Hver fiber nås, rengøres og beskyttes
I en normal vaskemaskine når mindre end en tredjedel af dit vaskemiddel
helt ind til tøjets fibre. Med ÖKOMix blandes vaske- og skyllemiddel med
vand, før det sprøjtes ind i tromlen. En vaskemaskineteknologi der sikrer
den mest grundige og perfekte vask.
• En mere effektiv daglig vask
ÖKOPower er det daglige vaskeprogram til alle dine behov. Vask tøj på
kun 59 min. med perfekte resultater og mindre energiforbrug. Det er
ideelt til daglig brug med perfekt ydeevne og bæredygtighed.
• 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 strøm.
• Overbruser dit tøj til en mere ensartet vask
DirectSpray optimerer vandforbruget. Det overbruser dit tøj under vasken, så det vaskes mere jævnt. Det giver bedre ydeevne og sikrer, at
forblandet vaske- og skyllemiddel fordeles bedre.
• Mindre strygning og opfriskning af dit tøj
Denne AEG vaskemaskiner benytter damp til at opfriske tøjet. De korte, skånsomme dampprogrammer fjerner lugte og reducerer krøl. Eller
du kan afslutte programmet med skånsom damp, så du næsten undgår strygning.
• Ökoinverter, det laveste energiforbrug
Med den nye, energieffektive ÖKOInverter-motor får du effektivitet, holdbarhed og suveræn ydeevne, på alle vaskeprogrammer.
• Energiklasse: B
• Kapacitet (Kg): 8.00
• Omdrejninger pr. min: 1600
• Motortype: Kulfri
• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler: 54
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Teknisk information
Støjniveau ved centrifugering (dB(A))

76

Støjniveau ved vask (dB(A))

51

Vægt

73,5 kg

Overensstemmelsesstandarder

Directive 1061/2010/EU, Woolmark

Vægt (forsendelse)

75 kg

Formfaktor

Fritstående (kan integreres)

Type

LED-display

Styringstype

Elektronisk

Spænding

230 V

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Energiforbrug pr. cyklus

0,46 kWt

Støjniveau (spin)

76 dB(A)

Yderfarve

Hvid

Vaskeoptimering

Fuzzy Logic

Timer-indstillingsegenskaber

Tidsnedsættelse med timer

Særlige programmer

Bomuld, syntetiske stoffer, vaskes i hånden, sportstøj, jean

Vasketromlekapacitet

55 liter

Ledningslængde

1,5 m

Vandforbindelse

Cold

Nominel strøm

10 A

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug

3,5 W

Detaljer om energiforbrug

0,46 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,33 kWt - vask - delv

Oplysninger om programtid

247 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 218 min, - vask - delv

