
L9FEP967C Vaskemaskine

VASKEMASKINEN SOM BEVARER TØJETS
FARVE
Forestil dig en vaskemaskine, der bevarer tøjets farver
som da du købte det. Sort forbliver sort, og nyt tøj
forbliver som nyt. Nu kan du vaske en 60°C graders
vask på kun 30°C grader. Vaskeprogrammet bevarer
tøjets farve, form og blødhed. Tøjet beskyttes vask

BLØDERE VAND, MERE SKÅNSOMT MOD TØJET

Vand fra hanen indeholder kalk og mineraler som er
hård ved tøjet. Denne AEG vaskemaskine løser
problemet. Blødgøringsanlægget i maskinen,
mindsker vandets hårdhedsgrad som du kender det
fra en opvaskemaskine, og forbedre vaskeevnen på

HVER FIBER NÅS, RENGØRES OG BESKYTTES

I en normal vaskemaskine når mindre end en tredjedel
af dit vaskemiddel helt ind til tøjets fibre. Med ÖKOMix
blandes vaske- og skyllemiddel med vand, før det
sprøjtes ind i tromlen. En vaskemaskineteknologi der
sikrer den mest grundige og perfekte vask.

Flere fordele
ProSense teknologien justerer vasketiden til din fyldmængde.•

Tilfør damp efter vaskeprogrammet, eller anvend de separate
dampprogrammer til opfriskning og udglatning af krøl.

•

Energibesparende ÖKOInverter-motor i bedste kvalitet, for suveræn ydeevne
og lang holdbarhed.

•

Funktioner:

ÖKOInverter motor•
Dampprogrammer•
Skånsom tromle med beskyttende
tromlemønster

•

ProTex skånsom tromle•
Spar tid-funktion•
Mulighed for udskudt start•
Elektronisk balancekontrol•
Overdoseringskontrol•
Fuzzy-Logic mængdeautomatik•
Ekstra skyl som tilvalg•
Børnesikring•
Antioverløbsanordning med Aqua
Control-sensor

•

Woolmark certificeret•
Eco + TimeSave funktion•
StainPlus funktion til bedre pletfjerning•
ÖKOPower vaskeprogram•

Tekniske data:

Maks. fyldmængde, kg. : 9•
Centrifugeringshastighed, max o/min : 1600•
Energieffektivitetsklasse : A+++ -65%•
Centrifugeringsevne : A•
Motortype : ØKO Inverter•
Restfugtighed i % : 44•
Tromlevolume, liter : 69•
Energiforbrug pr. år, kWh : 76,0•
Vandforbrug pr. år, liter : 10499•
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh : 0.32•
Lydniveau, vask, dB(A) : 47•
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 75•
Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel fyldning, min. : 268•
Vandforbrug bomuld 60°C, hel fyldning, liter : 54•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x605•
Produktdybde max, mm : 639•
Produkttype : Vaskemaskine•
Elementspænding, V : 230•
Lugeåbning, cm : 33•
Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Afløbsslange, længde cm : 145•
Ledningslængde, m : 1.5•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 2200•
Woolmark certificering : Woolmark Green•
Programmer : Bomuld, Syntetisk, ColourPro, Finvask,
Uld/Håndvask, Damp genopfrisk, ÖKOPower, Anti-allergi, Kvik 20
min 3 kg, New Outdoor

•

Produktbeskrivelse:

Verdens første
vaskemaskine med
SoftWater
blødgøringsanlæg, som
bevarer tøjet farve, selv
efter mange tøjvaske.
Denne
kvalitetsvaskemaskine
renser og plejer dit tøj i
den store 9 kg tromle,
og du kan tilføje damp til
dit vaskeprogram, så det
har mindre krøl og
derved lettere at stryge
og lægge sammen.
Vaskemaskinen har
ÖKOMix teknologi som
forblander sæbe og
skyllemiddel før det
sprøjtes ensartet over
tøjet i maskinen. Her får
du den ultimative
tøjpleje og fremragende
vaskeevne. En
vaskemaskine der slår
flere rekorder på én
gang.


