L8FBK966E Vaskemaskine
EN MESTER I BESKYTTELSE AF SARTE
SKJORTER
Dit yndlingstøj skal plejes skånsomt for at holde
kvaliteten. ÖKOMix-teknologien i AEG vaskemaskiner
garanterer, at hver fiber bliver ren og plejes i selv
korte programmer. Hver en tråd, og hvert et sting, får
den bedste beskyttelse.

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.

PLEJER DIT TØJ. SPARER VAND OG ENERGI
ProSense® teknologien vejer automatisk hver
fyldning. Sensorer justerer vasketiderne præcist og
sikrer optimal vask. Dit vasketøj er friskt og som nyt,
og du sparer vand og energi.

Flere fordele
• EN MERE EFFEKTIV DAGLIG VASK
• DirectSpray overbruser tøjet for en mere ensartet vask.
• Energibesparende ÖKOInverter-motor i bedste kvalitet, for suveræn ydeevne
og lang holdbarhed.
Funktioner:

Tekniske data:

Produktbeskrivelse:

• ÖKOMix vaskesystem
•ÖKOInverter motor
•Dampprogrammer
•Skånsom tromle med beskyttende
tromlemønster
•ProTex skånsom tromle
•Vasketeknologi med Jet-system
•Advanced Washing Technology
•Spar tid-funktion
•Mulighed for udskudt start
•Elektronisk balancekontrol
•Overdoseringskontrol
•Fuzzy-Logic mængdeautomatik
•Sæbeskuffe med 4 rum
•Ekstra skyl som tilvalg
•Børnesikring
•Antioverløbsanordning med Aqua
Control-sensor
•Woolmark Green
•Eco + TimeSave funktion
•StainPlus funktion til bedre pletfjerning
•ÖKOPower vaskeprogram
•Vaskeprogrammer: Uld/Håndvask,
Damp genopfrisk, ÖKOPower, Antiallergi, Kvik 20 min 3 kg, Fritids- og
sportstøj, Jeans, Bomuld, Syntetisk,
Finvask

• Produktserie : 8000 Series ÖKOMix
•Fyldmængde v. vask, kg. : 9 kg
•Centrifugeringshastighed, max o/min : 1600 o/min
•Energieffektivitetsklasse : A+++ -50%
•Centrifugeringsevne : A
•Motortype : ØKO Inverter
•Restfugtighed i % : 44
•Tromlevolume, liter : 69
•Energiforbrug pr. år, kWh : 106,0
•Vandforbrug pr. år, liter : 10499
•Lydniveau, vask, dB(A) : 51
•Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 77
•Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh : 0.6
•Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel fyldning, min. : 238
•Vandforbrug bomuld 60°C, hel fyldning, liter : 54
•Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x605
•Produktdybde max, mm : 660
•Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
•Tilgangsslange, længde cm : 150
•Afløbsslange, længde cm : 145
•Ledningslængde, m : 1.8
•Tilslutningseffekt, 230V, W : 2200
•Elementspænding, V : 230
•EAN : 7332543498451

ÖKOMix vaskemaskine
med rummelig 9 kg
tromle der plejer og
skåner dit tøj. Unik,
innovativ ÖKOMix
teknologi som blander
vaske- og skyllemiddel
før vask. Du opnår
exceptionelle gode
vaskeresultater med
mindre forbrug.
Vaskemaskinen har en
maks. centrifugering på
1600 omdrejninger,
imponerende lavt
energiforbrug på der er
50% mindre end A+++,
og mulighed for valg af
flere forskellige
vasketider, herunder det
nye og rekordhurtige
ÖKOPower program,
der vasker en 5 kg vask,
op til 60°C på kun 59
minutter, og helt rent
naturligvis! Føres hos
udvalgte forhandlere.
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