
L76680NWD Was/droogautomaat, voorlader

Een behoedzame was- en droogcyclus

Geen handwas en droogmolens meer. De AEG
was/droogcombinatie met DualSense wast en droogt
al uw wasgoed – en dat is inclusief uw delicate items,
zoals fijne was en wollen handwas. Was en droog in
één keer en zorg er zo voor dat uw kleding er altijd

Wassen en drogen op maat

De DualSense-technologie in deze
was/droogcombinatie biedt u unieke was- en
droogprogramma's voor fijne was en wollen handwas,
dankzij lagere droogtemperaturen en zachte
trommelbewegingen. Het speciale wolprogramma is

Elk kledingstuk wordt gewassen op het perfecte
niveau
OptiSense-technologie maakt gebruik van intelligente
sensoren voor het optimaliseren van de instellingen
voor elke lading. Daardoor wordt elk kledingstuk
perfect gewassen en gedroogd.

Meer voordelen :
Uw kleding wassen en drogen in 60 minuten•

Een stoomprogramma verfrist en ontkreukt uw kleding•

Behoedzaam wassen met een duurzame en efficiënte motor•

Kenmerken :

Vrijstaande was/droogcombinatie•
Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Maximaal vulgewicht wassen: 8 kg•
Non-stop wassen en drogen: 4 kg•
Droogsysteem: condensatie•
Groot display•
Inverter motor met 10 jaar garantie•
OptiSense, automatische aanpassing
aan de lading

•

Overloopbeveiliging met AquaControl•
Programma's: Katoen, Katoen Eco,
Katoen met voorwas, Synthetica, Zijde,
Wol, 60min 2in1, Steam
Refresh/Anticrease, Spoelen,
Centrifugeren/Pompen, 20 Min. - 3 kg,
Strijkvrij, Fijne was, Wol drogen,
Synthetica drogen, Katoen drogen

•

Zijde programma•
Wolprogramma•
Startuitstel•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Anti-schuim spoelsysteem•
Onbalans-correctiesysteem•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Overloopbeveiliging met Aqua Stop•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x555(max)•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Energieverbruik wassen/drogen (kWh) : 5.43•
Energieverbruik wassen (kWh) : 1.07•
Wasresultaat : A•
Restvochtpercentage : 44•
Max. centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 8•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 4•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 97•
Waterverbruik wassen Katoen 60°C (liter) : 63•
Duur katoen 60°C kastdroog (min) : 0•
Energieverbruik per jaar wassen &drogen (kWh) : 1086•
Waterverbruik per jaar wassen &drogen (liter) : 19400•
Energieverbruik per jaar wassen (kWh) : 214•
Waterverbruik per jaar wassen (liter) : 12600•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 76•
Geluidsniveau bij drogen (dB) : 59•
Kleur : wit•
Extra's : Kinderslot, Extra spoelen, Fluff clean, Dichte bodem,
LiquiSystem, Sleutel transportbeveiliging

•

Aansluitwaarde (W) : 2200•
Netspanning (V) : 230-240•
Ampère : 10•
Productnummer : 914 603 609•
Nettogewicht (kg) : 68.5•

Productbeschrijving :

Energiezuinige
DualSense
was/droogcombinatie
met een vulgewicht van
8 kg voor wassen en
4kg voor drogen en
energielabel A. Biedt de
beste resultaten en de
veiligste verzorging van
uw wasgoed. Woolmark
Blue gecertificeerd en
voorzien van Inverter
motor met 10 jaar
garantie


