
Handig vullen en uitnemen met extragrote deuropening
De extragrote deuropening in deze wasmachine zorgt ervoor dat jouw 
wasgoed veel eenvoudiger geladen en uitgenomen kan worden, zelfs als je 
volumineuze items wast zoals kussens, lakens en dekbedden. 

KIES HET JUISTE MOMENT OM TE WASSEN
Met de functie 'Startuitstel' kun je wassen wanneer het je uitkomt door de start 
van een programma in te stellen.

BESCHERMING VOOR JOUW KLEDING
Alle AEG wasmachines beschikken over de zachte 
ProTex-trommel die speciaal is ontworpen om kleding 
te verzorgen. Zachte waterstralen tillen het wasgoed 
tijdens het programma op en beschermen het. De 
trommel heeft meer gaatjes dan een traditionele 
trommel waardoor stoffen minder worden opgerekt en

EEN GEWELDIGE, BETROUWBARE PRESTATIE
De inverter motor in deze wasmachine is de meest 
betrouwbare en duurzame ooit. De motor fungeert 
zonder de gebruikelijke koolborstels waardoor trillingen 
en slijtage worden verminderd. Bovendien levert deze 
motor betere prestaties met een minimum aan geluid.

Verzorgt kleding. Bespaart water en energie.
Met ProSense®-technologie wordt elke lading 
automatisch gewogen om het programma op maat af te 
stemmen - met de minimale tijd die nodig is voor een 
volledig schoon resultaat. Slijtage wordt verminderd en 
jouw basics blijven mooi. Bovendien bespaart deze 
technologie water en energie.

6000 Serie, ProSense, 8kg, 1400 rpm, Display, ÖKOInverter motor, 
Startuitstel, Anti-Allergy Vapour, 3-wandige toevoerslang, Wit paneel

DE BESCHERMER VAN JOUW FAVORIETE KLEDING
Jouw kleding is gemaakt om te dragen, maar heeft verzorging nodig om mooi 
te blijven. Of je nu één overhemd of een volledige lading wast, wasmachines 
van AEG passen de cyclus aan en verminderen slijtage door grondig te 
wassen met zo min mogelijk tijd, water en energie. Zo blijft kleding op zijn 
mooist. Na iedere draag- en

Voordelen en specificaties

• ProSense®-technologie meet de grootte van de lading en past automatisch 
de wastijd, en het energie- en waterverbruik aan.
• Display
• ÖKOInverter motor met 10 jaar garantie
• ProTex trommel
• Maximaal centrifugeertoerental: 1400 tpm
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Startuitstel
• Maximaal vulgewicht: 8 kg
• Zeer lage verbruikswaarden: 0.544 kWh, 43 L voor Eco programma
• Zijde programma dat uw zijden kledingstukken zachtjes wast en 
centrifugeert.
• Optie extra spoelen
• Optie vlekken behandelen
• Onbalans-correctiesysteem
• Sensorgeregelde waterdosering
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Stelpoten: 4 verstelbare
• Aantal compartimenten in wasmiddellade: SHORT 3
• Wasprogramma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Easy Iron, Delicates, 
Wool\Silk, Machine Clean, Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Anti Allergy 
Vapour, Jeans, Sport, Cotton 20, 20min 3Kg 
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Buitenmaten hxbxd (mm) 847x596x576(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 8

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) B

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 54

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.544

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

43

Wasefficiëntie-index 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) 1.031

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

3:25

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

2:40

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

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

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

1351

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 75
Gewogen restvochtigheid (%) (EU 
2017/1369) 53.4

Installatie Vrijstaand
Kleur wit
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Aansluitwaarde (W) 2200

Technische specificaties
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