
PRAKTISK Å LEGGE I OG TA UT, MED EKSTRA STOR DØRÅPNING
Den ekstra store døråpningen på denne vaskemaskinen gjør det raskt og 
effektivt når du legger i og tar ut tøy, også når du vasker store ting som puter, 
laken og dyner. 

VELG DET BESTE TIDSPUNKTET Å VASKE PÅ
Utsatt start gir deg friheten til å vaske når du ønsker ved å la deg velge starttid 
automatisk. 

BESKYTTELSE FOR KLÆRNE DINE
Alle maskiner fra AEG har vår skånsomme ProTex-
trommel som er spesifikt designet for å ta vare på 
klærne dine. Skånsomme vannstråler løfter og 
beskytter klesvasken mens den blir vasket. Med flere 
hull enn vanlige maskiner, reduserer trommelen vår at 
tekstilene blir strekt, noe som vedlikeholder

EN FANTASTISK YTELSE DU KAN STOLE PÅ
Denne vaskemaskinens inverteringsmotor er den mest 
pålitelige og holdbare noensinne. Den er basert på 
børsteløs inverteringsteknologi, har redusert vibrasjon 
og slitasjeeffekt, og gir maksimal ytelse med minimal 
lyd.

TAR VARE PÅ KLÆRNE DINE. SPARER VANN OG 
ENERGI
ProSense technology® veier tøyet automatisk for å gi 
en skreddersydd syklus. Sensorer justerer deretter 
vasketiden presist og sørger for optimal behandling for 
hvert plagg. Klesvasken din får den friske og nye 
følelsen hver gang, samtidig som at du sparer vann og 
energi.

Kvalitetsklær blir lagd for bruk og slitasje, men hverdagsplagg behøver 
skånsom pleie for å holde seg. Enten du vasker én skjorte eller en full maskin, 
vil vaskemaskiner fra AEG justere syklusen deretter, og reduserer dermed 
slitasje ved å bruke minst mulig tid, vann og energi som trengs for en grundig 
rengjøring. Hold klærne på

MØT HVERDAGSBESKYTTEREN
Kvalitetsklær blir lagd for bruk og slitasje, men hverdagsplagg behøver 
skånsom pleie for å holde seg. Enten du vasker én skjorte eller en full maskin, 
vil vaskemaskiner fra AEG justere syklusen deretter, og reduserer dermed 
slitasje ved å bruke minst mulig tid, vann og energi som trengs for en grundig 
rengjøring. Hold klærne på

Fordeler og Egenskaper

• ÖKOInvertermotor: Det laveste energiforbruket med høyest effektivitet og 
holdbarhet.
• ProTex skånetrommel
• Mulighet for utsatt start
• Skumkontroll: optimal skylling av klesvasken
• Flekkfjernings-program
• Tilvalg for ekstra skylling
• Barnesikring
• Lekkasjesikring med Aqua Control-sensoren
• Overflomssikring

6000 ProSense® 8 kg

LR612M84I
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Serie 6000 Serien
Energiklasse A
Øko 40-60 full maskin, kg 8
WiFi Nei
AutoDose Nei
Motortype ØkoInverter
Trommelvolum i liter 53
Døråpning (Ø cm) 49
Utvendige mål HxBxD (mm) 847x596x547
Maks dybde (mm) 577
Hjul/ben 4 justerbare
Lengde på inntaksslangen (cm) 130
Lengde på utløpsslangen (cm) 145
Sentrifugeringsklasse B
Restfuktighet, % 53.4
Energiforbruk pr syklus (kWt) 0.471
Energiforbruk/100 sykluser (kWt) 47
Lydnivå dB(A) 74
Lydnivåklasse B
Programvarighet Eco 40-60, t:m 3:25
Vannforbruk pr. syklus, liter 43
Lengde på kabel (m) 1.8
Tilkoblingseffekt, w 2000
Volt 230
SoftWater Nei

Forblanding av vaskemiddel -
Damp Nei
Veier klærne ProSense
UniversalDose Nei
PNC 914 913 584
EAN-kode 7332543849253

Produktspesifikasjon

6000 ProSense® 8 kg
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