
VOLLEDIGE CONTROLE BINNEN HANDBEREIK
Om u volledige controle te geven over de wasvoorwaarden voor elke lading, 
biedt het display met touch bediening intuïtieve hulp met betrekking tot alle 
wasopties, informatie en instellingen.

KIES HET JUISTE MOMENT UIT OM TE WASSEN
Startuitstel geeft u de vrijheid om uw was te doen op het moment dat het u 
uitkomt, omdat u zo automatisch de starttijd van uw wascyclus kunt instellen.

ENERGIE-EFFICIËNT WASSEN OP ZO KORT 
MOGELIJKE TIJD
De talrijke Eco-programma’s besparen u energie. Met 
Eco TimeSave spaart u ook tijd uit. In dit programma 
kunt u de ECO- en TimeSave-opties samen selecteren, 
waardoor de wasmachine energie-efficiënt is, en zo 
snel mogelijk werkt.

Gaat zachtjes open, werkt effectief
Deze bovenlader heeft een zorgvuldig ontworpen 
SoftOpen-systeem, zodat u altijd veilig, en met één 
hand, toegang krijgt tot de trommel.

VERZORGING VAN KLEDING. WATER- EN 
ENERGIEBESPARING
Met de ProSense®-technologie wordt elke lading 
gewogen, om de cyclus op maat aan te passen. Deze 
wordt afgestemd op de minimale tijd die noodzakelijk is 
voor een complete reiniging. Hierdoor wordt slijtage 
beperkt en worden de kleuren van uw klassiekers 
beschermd.

Maak kennis met de beschermer van uw basics
Met de ProSense®-technologie in de bovenladers van de 6000 serie wordt 
iedere lading per cyclus op maat gewogen. Past zich aan op de minimale tijd 
die nodig is voor een grondige reiniging. Houd uw kleding op zijn best en 
optimaliseert de ruimte met een compact ontwerp.

Voordelen en specificaties

• Bovenlader
• ProSense®-technologie meet de grootte van de lading en past automatisch 
de wastijd, en het energie- en waterverbruik aan.
• Maximaal vulgewicht: 6 kg 
• Maximaal centrifugeertoerental: 1200 tpm
• Display
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Startuitstel
• SoftOpening systeem
• Automatische trommel positionering  
• Onbalans-correctiesysteem
• Fuzzy Logic, past het wasprogramma aan de belading aan
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Stelpoten: 2 verstelbare en 2 wielen
• Extra wieltje voor makkelijke verplaatsing
• Wasprogramma's: Aan/Uit, Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Easy Iron, 
Delicates, Wool\Silk, Duvet, Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Kort intensief, 
Jeans, Mixed 20, Sport, 20min 3Kg
• Overloopbeveiliging
• Zijde programma voor kwetsbare kledingstukken
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Buitenmaten hxbxd (mm) 890x400x600(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 6

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 83

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.825

Waterverbruik van de 
ecoprogramma's per cyclus (liter) (EU 
2017/1369)

43

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus 
bij een nominale capaciteit (h:min) 
(EU 2017/1369)

3:10

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus  
bij halve capaciteit (h:min) (EU 
2017/1369)

2:25

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.48

Droogefficiëntieklasse van 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) B

Centrifugeertoerental van 40-60 
ecoprogramma bij nominale capaciteit 
(rpm) (EU 2017/1369)

1151

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 77
Vochtpercentage in lading na 40-60 
ecoprogramma bij een nominale 
capaciteit (EU 2017/1369)

52

Installatie Vrijstaand
Aansluitwaarde (W) 2200
Ampère 10
Netspanning (V) 230
Kleur wit
Productnummer 913 123 504

Technische specificaties
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