
Praktisk ilægning og udtagning med den ekstra store lugeåbning
Vaskemaskinens ekstra store lugeåbning gør det meget nemmere at lægge 
vasketøj i og tage det ud, selv når du vasker store ting som puder, lagener og 
tæpper. 

VÆLG SELV, HVORNÅR DU VIL VASKE 
Udskudt Start giver dig frihed til at starte din tøjvask, når det passer dig bedst.

BESKYTTELSE TIL DIT TØJ
Alle AEG maskiner har den skånsomme ProTex tromle, 
designet til at passe på dit tøj. Blide vandstråler løfter 
og beskytter dit vasketøj. Med flere huller end normalt, 
reducerer tromlen stræk og bevarer tøjets form og 
struktur.

DRIFTSSIKKER OG FANTASTISK YDEEVNE
Denne vaskemaskines invertermotor er den mest 
driftssikre og holdbare nogensinde. Baseret på 
børsteløs inverterteknologi har den mindre vibration og 
slid og giver maksimal ydelse med minimal støj.

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.

7 kg vaskemaskine med 1400 omdrejninger og ÖKOInverter motor. Denne 
ProSense vaskemaskine har avanceret teknologi, der registrerer fyldmængden 
og tilpasser energi, vand og tidsforbruget herefter. Vaskemaskinen er desuden 
Woolmark Blue certificeret, så du trygt kan vaske uld og andre sarte tekstiler.

MØD HVERDAGSKLASSIKERENS BESKYTTER
Kvalitetstøj tåler slid, hverdagstøj skal plejes. AEG vaskemaskiner tilpasser 
programmet til fyldningen og reducerer slid med minimal tid, vand og energi til 
grundig vask. Holder dit tøj i topform. Altid.

Fordele og funktioner

• ÖKOInverter motor
• Digital display med resttidsvisning
• ProTex skånsom tromle
• Mulighed for udskudt start
• Elektronisk balancekontrol
• Overdoseringskontrol
• Fuzzy-Logic mængdeautomatik 
• Pletfjerning som tilvalg
• Sæbeskuffe med 3 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-indløbsslange
• Woolmark Blue
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 20 
min. - 3 kg, Bomuld 20°C, Tæppe, Sportstøj, Centr./Tømning
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 6000 Series ProSense
Fyldmængde v. vask, kg. 7 kg

Centrifugeringshastighed, max o/min 1400 o/min
Energieffektivitetsklasse A+++ -30%
Centrifugeringsevne B
Motortype ÖkoInverter
AutoDose -
Restfugtighed i % 52
Tromlevolume, liter 53
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. år, kWh 122,0
Vandforbrug pr. år, liter 9499
Lydniveau, vask, dB(A) 50
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) 74
Energiforbrug 60°C bomuld, hel 
fyldning, kWh 0.7

Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel 
fyldning, min. 270

Vandforbrug bomuld 60°C, hel 
fyldning, liter 48

Udvendige mål, HxBxD, mm 850x600x575
Produktdybde max, mm 600
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 7332543765720
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