
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.

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.

NYD FØLELSEN AF BLØDERE TØJ
Du ser de suveræne resultater når du tager vasketøjet 
ud. SoftPlus sikrer, at skyllemidlet når overalt på tøjet, 
gør det blødere og beskytter hver fiber.

GRUNDIGT RENT. MED ANTI-ALLERGI PROGRAM.
AntiAllergy Vapor 60ºC vaskeprogrammet giver damp i slutningen af 
vaskecyklussen for at give dit tøj en hygiejnisk og effektiv rengøring. Dette 
hjælper med at reducere bakterier og allergener fra dit tøj og understøtter en 
bedre vaskehygiejne.

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

ProSense 8 kg vaskemaskine med Anti-Allergi program som tilføjer damp for 
at fjerne bakterier. Med inverter motor som er slidstærk og i bedste kvalitet. 
Vaskemaskine med ProTex tromle, som skåner tøjet for mindre slidtage. 
Woolmark Blue certificeret, så uldtøj kan vaskes. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

MØD HVERDAGSKLASSIKERENS BESKYTTER
Kvalitetstøj er lavet til at blive brugt, men hverdagstøj kræver pleje for at 
bevare looket. Uanset om du vasker én skjorte eller en hel fyldning justerer 
AEG vaskemaskiner  programmet til fyldningen og reducerer slid ved at bruge 
minimal mængde tid, vand og energi til grundig vask. Holder dit tøj i topform. 
Altid.

Fordele og funktioner

• ÖKOInverter motor
• ProTex skånsom tromle
• Mulighed for udskudt start
• Elektronisk balancekontrol
• Overdoseringskontrol
• Fuzzy-Logic mængdeautomatik 
• Sæbeskuffe med 3 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-sensor
• Woolmark Blue
• SoftPlus funktion til skyllemiddel
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 
Fritidstøj, 20 min. - 3 kg, Tæppe, Strygelet, Centr./Tømning, Anti-allergi damp
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 6000 Series ProSense
Eco 40-60, hel fyldning, kg 8
Energiklasse B
Centrifugeringsklasse B
Maks. centrifugeringshastighed, o/min. 1400 o/min
Motortype ÖkoInverter
AutoDose -
UniversalDose -
Restfugtighed i %, vægtet 53.4
Tromlevolume, liter 53
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.544
Energiforbrug 100 cykl., kWh 54
Vandforbrug pr. vask, liter 43
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 74
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:25
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
Produktnummer 914 913 092
EAN 7332543804832
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