L8WEC06S Was/droogautomaat, voorlader
DIT IS DE VERDEDIGER VAN KLASSIEKERS.
De nieuwe was/droogcombinatie met ÖKOMixtechnologie die wasmiddel en wasverzachter
afzonderlijk met water voormengt, voordat ze de
trommel binnenkomen. Dit betekent dat ze zijn
geactiveerd voordat ze op de stoffen terechtkomen en
LANGDURIGE BESCHERMING VOOR WASSEN EN
DROGEN
De gepatenteerde ÖKOMix-technologie garandeert
het meest gelijkmatige was- en droogproces in een
moeite door. Anders dan andere mengt onze machine
wasmiddel en wasverzachter afzonderlijk voor in
water om zo het meest effectieve mengsel de trommel

AANGEPASTE CYCLI VOOR ABSOLUUT GEMAK
ProSense Technology® past de was- en droogtijd
automatisch aan de hoeveelheid wasgoed aan. Dit
zorgt voor handige en economische cycli – waardoor
er tijd, energie en water wordt bespaard – of de lading
nu klein of groot is.

Meer voordelen :
• De DualSense-technologie wast en droogt zelfs uw wollen en fijne handwas
behoedzaam.
• NonStop ÖKOPower is een optimaal was- en droogprogramma voor dagelijks
gebruik.
• Dankzij de Woolmark Blue certificering wordt zelfs uw handwasbare wollen
kleding veilig gewassen en gedroogd
Kenmerken :

Technische gegevens :

• Vrijstaande was-droogcombinatie
•ÖKOInverter motor
•Display LogiControl
•Maximum zwiersnelheid: 1600 t/min
•Wascapaciteit: 10 kg
•Droogsysteem: Condensatie
•Droogcapaciteit: 6 kg
•Startuitstel
•ProTex trommel
•Stoomprogramma's
•Woolmark Blue gecertificeerd
•Wolprogramma
•Automatisch drogen
•Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen
•Onbalans-correctiesysteem
•Anti-schuim spoelsysteem
•Kinderbeveiliging
•Overloopbeveiliging met AquaControl
•Programma's: Katoen, Katoen eco,
Synthetisch, Delicaat, Wol, New
Outdoor, OKOPOWER (5kg/4h), Stoom
Opfrissen, Spoelen, Zwieren/Pompen
•Overloopbeveiliging
•Voet: 4 verstelbare voetjes

• Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x660(max)
•Energieklasse : A
•Energieverbruik wassen/drogen (kWh) : 6.7
•Energieverbruik wassen (kWh) : 0.86
•Wasresultaat : A
•Restvochtpercentage : 44
•Zwiersnelheid (rpm) : 1600
•Wascapaciteit (kg) : 10
•Capaciteit drogen (kg) : 6
•Waterverbruik per cyclus (L) : 115
•Waterverbruik wassen katoen 60 graden (L) : 61
•Tijd katoen 60 graden kastdroog (min) : 0
•Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 1340
•Jaarlijks waterverbruik wassen/drogen (L) : 23000
•Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 172
•Jaarlijks waterverbruik (L) : 12200
•Geluidsniveau wassen (dB) : 51
•Geluidsniveau zwieren (dB) : 77
•Geluidsniveau drogen (dB) : 63
•Kleur : wit
•Toebehoren : Kinderbeveiliging, Extra rinse, Fluff clean, Bottom
cover, Detergentlade voor vloeibaar wasmiddel, Packing wrench
•Aansluitwaarde (W) : 2200
•Netspanning (V) : 230
•Zekering : 10
•PNC Code : 914 605 206

Productbeschrijving :

