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AEG - AEG L8FSB960C - Frontbetjent vaskemaskine

 

AEG vaskemaskine, der er mester i beskyttelse af sarte skjorter
ÖKOMix vaskemaskine med rummelig 9 kg tromle der plejer og skåner dit
tøj. Unik, innovativ ÖKOMix teknologi som blander vaske- og skyllemiddel
før vask. Du opnår exceptionelle gode vaske resultater med mindre
forbrug. Vaskemaskinen har en maks. centrifugering på 1600
omdrejninger, imponerende lavt energiforbrug, der er 50% mindre end
A+++, og valg af flere forskellige vasketider, herunder det nye og
rekordhurtige ÖKOPower program, der vasker en 5 kg vask rent, op til 60°
C, på kun 59 minutter. Maskinen har desuden dampprogrammer. Føres
hos udvalgte forhandlere. •Energiklasse: B

• Kapacitet (Kg): 9

• Omdrejninger pr. min: 1600

• Motortype: Kulfri

• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler: 57

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 1061/2010/EU, Woolmark GreenDirective 1061/2010/EU, Woolmark GreenDirective 1061/2010/EU, Woolmark GreenDirective 1061/2010/EU, Woolmark Green

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

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

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 54 liter54 liter54 liter54 liter
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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)

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering Fuzzy Logic, ProSenseFuzzy Logic, ProSenseFuzzy Logic, ProSenseFuzzy Logic, ProSense

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

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, håndvask/uld, jeans,Skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, håndvask/uld, jeans,Skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, håndvask/uld, jeans,Skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, håndvask/uld, jeans,

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 69 liter69 liter69 liter69 liter

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

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 49 cm49 cm49 cm49 cm

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner ProTex-tromleProTex-tromleProTex-tromleProTex-tromle

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med dør åben 110,1 cm ¦ Bredde med åben dør på 160 graDybde med dør åben 110,1 cm ¦ Bredde med åben dør på 160 graDybde med dør åben 110,1 cm ¦ Bredde med åben dør på 160 graDybde med dør åben 110,1 cm ¦ Bredde med åben dør på 160 gra

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 0,59 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,38 kWt - vask - delv0,59 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,38 kWt - vask - delv0,59 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,38 kWt - vask - delv0,59 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,38 kWt - vask - delv

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 238 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 191 min, - vask - delv238 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 191 min, - vask - delv238 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 191 min, - vask - delv238 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 191 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

GarantibeskrivelseGarantibeskrivelseGarantibeskrivelseGarantibeskrivelse 10 års motorgaranti10 års motorgaranti10 års motorgaranti10 års motorgaranti

Standard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 9 kg9 kg9 kg9 kg

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

Indvendigt lysIndvendigt lysIndvendigt lysIndvendigt lys 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) 57 kWt per 100 cyklusser57 kWt per 100 cyklusser57 kWt per 100 cyklusser57 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,

Energiforbrug pr. 100 vaskecyklerEnergiforbrug pr. 100 vaskecyklerEnergiforbrug pr. 100 vaskecyklerEnergiforbrug pr. 100 vaskecykler 57575757


	PriceField: 8.495,00 kr.


