L6TBK62W Wasautomaat, bovenlader
Maak kennis met de klassieke beschermer voor iedere dag
Met de ProSense®-technologie in de AEG 6000 serie bovenladers wordt iedere
lading per cyclus op maat gewogen. Past zich aan op de minimale tijd die nodig
is voor een grondige reiniging. Houd uw kleding op zijn best en optimaliseert de
ruimte met een compact ontwerp.

VERZORGING VAN KLEDING. WATER- EN ENERGIEBESPARING
Met de ProSense®-technologie wordt elke lading gewogen, om de cyclus op
maat aan te passen. Deze wordt afgestemd op de minimale tijd die
noodzakelijk is voor een complete reiniging. Hierdoor wordt slijtage beperkt en
worden de kleuren van uw klassiekers beschermd.

ENERGIE-EFFICIËNT WASSEN OP ZO KORT MOGELIJKE TIJD
De talrijke Eco-programma’s besparen u energie. Met Eco TimeSave spaart u
ook tijd uit. In dit programma kunt u de ECO- en TimeSave-opties samen
selecteren, waardoor de wasmachine energie-efficiënt is, en zo snel mogelijk
werkt.

Meer voordelen :
• Gaat zachtjes en langzaam open
• Startuitstel geeft u de vrijheid om uw was te doen op het moment dat het u
uitkomt
• Het display met touch control biedt intuïtieve hulp met betrekking tot alle
wasopties, informatie en instellingen.
Kenmerken :

Technische gegevens :

• Toplader wasmachine
•Wascapaciteit: 6 kg
•Maximale zwiersnelheid: 1200 t/min
•LCD-display
•Woolmark Blue gecertificeerd
•Uitgestelde start
•SoftOpening systeem
•Automatische trommelpositionering bij
einde programma
•Onbalans-correctiesysteem
•Fuzzy Logic technologie, aanpassing
aan de lading
•Overloopbeveiliging met AquaControl
•Voet: 2 verstelbare voetjes + 2 wieltjes
•Extra wieltje voor gemakkelijke
verplaatsing
•Programma's: Katoen, Donsdeken,
Katoen eco, Synthetisch, Gemakkelijk
strijken, Delicaat, Wol,
Zwieren/Pompen, Spoelen, Snel
intensief, Jeans, Super Eco, Sport,
20Min 3Kg
•Overloopbeveiliging

• Afmetingen (HxBxD) in mm : 890x400x600(max)
•Wascapaciteit (kg) : 6
•Energieklasse : A+++
•Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 150,0 - 9490
•Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.8 - 246
•Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0 - 174
•Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.49 - 175
•Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,48
•Verbruik in stand-by (W) : 0,48
•Zwierresultaat : B
•Zwiersnelheid (rpm) : 1200
•Gedeclareerd programma : Standaard katoen 60° halve en volle
lading,Standaard katoen 40° halve lading
•Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5
•Geluidsniveau wassen (dB) : 56
•Geluidsniveau zwieren (dB) : 77
•Restvochtpercentage na max. zwieren : 53
•Installatie : Vrijstaand
•Aansluitwaarde (W) : 2200
•Zekering : 10
•Netspanning (V) : 230
•Kleur : wit
•PNC Code : 913 123 505

Productbeschrijving :

