
L6FBI94BW Wasmachine voorlader

De beschermer van je favoriete kleding

Je kledij is gemaakt om te dragen, maar heeft
verzorging nodig om mooi te blijven. Of je nu één
overhemd of een volledige lading wast, de
wasmachines van AEG passen de cyclus aan en
verminderen slijtage door grondig te wassen met zo

Verzorgt je kleding. Bespaart water en energie

De ProSense®-technologie weegt automatisch elke
lading en past het programma aan. Sensoren stellen
de wastijd nauwkeurig bij zodat elk kledingstuk
optimaal wordt verzorgd. Je kleding voelt na elke
wasbeurt weer fris en nieuw aan en je bespaart

Bescherming voor je kleding

Alle wasmachines van AEG beschikken over onze
zachte ProTex-trommel die speciaal is ontworpen om
kleding te verzorgen. Zachte waterstralen tillen het
wasgoed tijdens het programma op en beschermen
het. De trommel heeft meer gaatjes dan een

Meer voordelen :
Inverter Motor die langer meegaat•

Kies het juiste moment om te wassen•

Extra grote deuropening voor efficiënt vullen en uitnemen•

Kenmerken :

ProSense®-technologie meet de
grootte van de lading en past
automatisch de wastijd, en het energie-
en waterverbruik aan.

•

Display•
ÖKOInverter motor•
Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min•
Overloopbeveiliging met AquaStop•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Uitgestelde start•
Wascapaciteit: 9 kg•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.82 kWh
per 51 l voor katoenprogramma op
60°C

•

Programma zijde•
Optie extra spoelen•
Optie vlekken behandelen•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: LONG
3

•

Programma's: Eco 40-60, Katoen,
Synthetisch, Delicaat, Wool\Silk, 20min
3Kg, Katoen 20°, Jeans, Machine
Clean, Zwieren/Pompen

•

Nog energiezuiniger: A+++ -30%•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x660(max)•
Wascapaciteit (kg) : 9•
Energieklasse : A+++ -30%•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 152,0 - 10390•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.82 - 265•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.57 - 255•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.57 - 255•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Zwierresultaat : B•
Zwiersnelheid (rpm) : 1400•
Referentieprogramma voor energielabel : Standaard katoen 60°
halve en volle lading,Standaard katoen 40° halve lading

•

Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Geluidsniveau wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau zwieren (dB) : 76•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 52•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Voltage (V) : 230•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 915 502•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
Kleur bedieningspaneel : Wit•
Motorsysteem : ÖKOInverter motor•
Woolmark : Woolmark Blue gecertificeerd•

Productbeschrijving :


