
L8FBE96S Wasmachine voorlader

Introductie van de favoriete kampioen van de dag

Uitstekende prestaties binnen een uur met het programma ÖKOPower.
Optimaal voor jouw dagelijkse favorieten: hij reinigt een gemengde lading
grondig in slechts 59 minuten. Efficiënt wassen bij lagere temperaturen wordt
mogelijk gemaakt door onze unieke voormengtechnologie. Voor een
uitstekende verzorging met lager energieverbruik.

Meer voordelen :
Verzorgt je kleding. Bespaart water en energie•

Minder strijken, frissere kledij•

ÖKOInverter, het laagste energieverbruik•

Kenmerken :

ÖKOMix-technologie lost zowel
wasmiddel als wasverzachter vooraf
op in water, zodat ze op de meest
efficiënte wijze gebruikt worden.

•

ProSteam®-technologie met de nieuwe
PlusSteam-optie. Hiermee kunt u een
wascyclus met stoom afsluiten.

•

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

•

Extra groot display•
ÖKOInverter motor•
Stoomprogramma's•
Maximale zwiersnelheid: 1600 t/min•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Woolmark Green gecertificeerd•
Uitgestelde start•
Wascapaciteit: 9 kg•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.59 kWh
per 54 l voor katoenprogramma op
60°C

•

Jet System-wastechnologie•
DirectSpray voor een snelle,
gelijkmatige bevochtiging van de hele
lading

•

Stoomprogramma's•
Programma zijde•
Optie extra spoelen•
Tijdsbesparende opties•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 4•
Programma's: Eco 40-60, Katoen,•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 847x597x660(max)•
Wascapaciteit (kg) : 9•
Energieklasse : A+++ -50%•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 106,0 - 10499•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.59 - 238•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.38 - 191•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.37 - 190•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Zwierresultaat : A•
Zwiersnelheid (rpm) : 1600•
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) : 77•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Voltage (V) : 230•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 550 673•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
Kleur bedieningspaneel : Wit•
Motorsysteem : ÖKOInverter motor•
Woolmark : Woolmark Green &Dash/Lenor gecertificeerd•

Productbeschrijving :


