
ÖKOINVERTER, DET LAVESTE ENERGIFORBRUG
Med den nye, energieffektive ÖKOInverter-motor får du effektivitet, holdbarhed 
og suveræn ydeevne, på alle vaskeprogrammer.

Mindre strygning - tøjet genopfriskes 
Denne vaskemaskine benytter damp til at opfriske tøjet. De korte, skånsomme 
dampprogrammer fjerner lugte og reducerer krøl. Eller du kan afslutte 
programmet med skånsom damp, så du næsten undgår strygning.

Grundig pleje med ÖKOPower-programmet
ÖKOPower er det daglige vaskeprogram, der giver dig 
alt, hvad du har brug for. Vask tøj på kun 59 minutter 
med gode resultater og mindre energiforbrug. Det 
ideelle program til daglig brug uden at gå på kompromis 
med ydeevne eller bæredygtighed. Det er grundig pleje 
hurtigere.

Plejer dit tøj og 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.

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 dit 
vaske- og skyllemiddel, selv ved lav temperatur. Dette 
er

Verdens første vaskemaskine med SoftWater blødgøringsanlæg, som bevarer 
tøjets farve, selv efter mange vaske. Med ÖKOMix teknologi, som forblander 
vaske- og skyllemiddel før det når tøjet. Her får du den ultimative tøjpleje og 
fremragende vaskeevne. Føres hos udvalgte forhandlere.

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 efter vask.

Fordele og funktioner

• SoftWater teknologi
• ÖKOMix vaskesystem
• ÖKOInverter motor
• Dampprogrammer 
• Skånsom XL Protex tromle
• Vasketeknologi med Jet-system
• Advanced Washing Technology
• Spar tid-funktion
• Mulighed for udskudt start
• Overdoseringskontrol
• Sæbeskuffe med 2+1 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-sensor
• Woolmark Green
• ÖKOPower vaskeprogram
• Vaskeprogrammer: Bomuld, Syntetisk, ColourPro, Skånsom, Uld/Silke, 
Damp, ÖKOPower, 20 min. - 3 kg, Fritidstøj, Anti-allergi, Eco 40-60
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 9000 Series SoftWater
Eco 40-60, hel fyldning, kg 9
Energieffektivitetsklasse A
Centrifugeringsklasse B
Motortype ÖkoInverter
AutoDose -
Restfugtighed i % 50
Tromlevolume, liter 69
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.493
Energiforbrug, 100 vask, kWh 49
Vandforbrug pr. vask, liter 49
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 75
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:40
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x631
Produktdybde max, mm 660
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 145
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 2200
Elementspænding, V 230
Produktnummer 914 550 962
EAN 7332543767250

Centrifugeringshastighed, o/min. 1551

Tekniske data

Vaskemaskine

L9FEP967C

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM180DE0000E.jpg

