
ÖKOINVERTER, DET LAVESTE ENERGIFORBRUG
Den energieffektive ÖKOInverter-motor giver dig effektivitet, holdbarhed og 
suveræn ydeevne uanset programvalg.

Åbner forsigtigt, arbejder effektivt
Denne topbetjente vaskemaskine har et grundigt designet Soft-Opening 
System, så du altid kan nå ind i tromlen på en sikker måde – og kun med én 
hånd.

NYD FØLELSEN AF BLØDERE TØJ
SoftPlus-funktionen sikrer, at blødgøringsmidlet når 
stoffet overalt, gør tøjet blødere og beskytter hver fiber.

ENERGIEFFEKTIV VASK PÅ HURTIGST MULIG TID
Mange Eco-programmer sparer energi. Eco TimeSave 
sparer også tid. Du kan vælge både ECO og TimeSave 
og få en energieffektiv og hurtig vask.

PLEJER DIT TØJ. SPARER VAND OG ENERGI
Med ProSense®-teknologien vejes hver fyldning for at 
tilpasse programmet til den mindst krævede tid for en 
effektiv vask. Reducerer slid og beskytter farverne i dit 
favorittøj.

ProSense topbetjent vaskemaskine med 6 kg og 1400 omdrejninger, som 
registrerer fyldmængde og tilpasser energi, vand og tidsforbrug herefter, og 
SoftPlus funktionen sikrer, at skyllemidlet når stoffet overalt. Med Woolmark 
Blue certificering, så du uden bekymring kan vaske uld med vaskemærket 
håndvask

Mød beskytteren af dine hverdagsklassikere
Med ProSense®-teknologien i AEG's 6000 Series topbetjente vaskemaskine 
vejes hver fyldning for en skræddersyet vaskeproces. Tilpasser til kortest 
nødvendige vasketid for stadig opnåelse af en grundig vask. Får dit tøj til at se 
nyt ud længere og optimerer samtidig pladsen.

Fordele og funktioner

• Kulfri Silence Inverter motor
• Stort LCD display
• Mulighed for udskudt start
• Soft Opening - dæmpet åbning af tromleklapper
• Automatisk tromlestop
• Woolmark Blue
• Fuzzy Logic mængdeautomatik
• Elektronisk balance kontrol
• Ekstra hjul for øget mobilitet
• Sæbedispenser med valgfri sæbefunktion
• Fuldt AquaControl system
• Anti-overløbssikring
• Silkeprogram
• Tilvalg af pletfjernings-funktion
• Spar tid-funktion
• Ekstra skyl-funktion
• Aftagelig sæbebeholder
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 20 
min. - 3 kg, Fritidstøj, Tæppe, Strygelet, Centr./Tømning, Anti-allergi 
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 6000 Series ProSense
Eco 40-60, hel fyldning, kg 6
Centrifugeringshastighed, o/min. 1351
Energiklasse D
Centrifugeringsklasse B
Motortype Inverter
Restfugtighed i %, vægtet 53.3
Tromlevolume, liter 42,0
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 79
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.646
Energiforbrug 100 cykl., kWh 65
Vandforbrug pr. vask, liter 40
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:17
Udvendige mål, HxBxD, mm 890x400x600
Produktdybde max, mm 600
Hjul/stilleben 2 justerbare + 2 hjul
Ledningslængde, m 2,4
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 142
Tilslutningseffekt, 230V, W 2200
Elementspænding, V 230
Produktnummer 913 143 600
EAN 7332543796113
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