
L89697NFL Wasautomaat, voorlader

Krachtig en behoedzaam - diepere reiniging,
zachtere stoffen
De gepatenteerde ÖKOMix-technologie van deze
wasmachine mengt het wasmiddel en de
wasverzachter vooraf voor een diepere reiniging die
zowel krachtig als voorzichtig is. Voor zachtere,
schonere kleding die er weer als nieuw uitziet.

Dieper, zachter schoon - kleding weer zo goed als
nieuw
De nieuwe ÖKOMix-technologie in deze wasmachine
mengt vooraf zowel het wasmiddel als de
wasverzachter met het water. Zo worden het
wasmiddel en de wasverzachter optimaal gebruikt wat
zorgt voor zachtere en schonere kleding.

Grondig, gelijkmatig, efficiënt

Deze efficiënte wasmachine maakt gebruik van een
continue straal water gemengd met wasmiddel, recht
in het hart van uw was. Dit betekent dat de hele lading
gelijkmatig nat gemaakt wordt en er minder water
nodig is voor een grondige was.

Meer voordelen :
Het laagste energieverbruik met de hoogste efficiëntie en duurzaamheid.•

OptiSense stelt de wastijd af op het gewicht van het wasgoed•

Weegt wasladingen en stemt de cyclus automatisch af om ervoor te zorgen
dat kleding nooit te lang gewassen wordt.

•

Kenmerken :

LogiControl display•
Maximaal vulgewicht: 9 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Zeer lage verbruikswaarden: 0.64 kWh
per 57 liter voor 60°C
katoenprogramma met 9 kg wasgoed

•

Wasprogramma's: Katoen, Extra stil,
Synthetica, Strijkvrij, Fijne was, Wool
Plus , Dekens, Anti-Allergie,
Centrifugeren/Pompen, Spoelen,
Jeans, 20 Min. - 3 kg, Super Eco 30,
Katoen Eco, Stoom opfrissen, Stoom
ontkreuken

•

Startuitstel•
Tijdbesparende opties•
Optie vlekken behandelen•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Sensorgeregelde waterdosering•
Onbalans-correctiesysteem•
Aantal compartimenten in
wasmiddellade: 4

•

Kinderbeveiliging•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Anti-schuim spoelsysteem•
Optie extra spoelen•
Afmetingen HxBxD (mm): 850 x 600 x
605

•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x639(max)•
Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 9•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 105 - 10499•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.64 - 226•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.34 - 185•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.34 - 199•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0.05•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0.05•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : A•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading

•

Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 5•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 77•
Restvochtpercentage : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230-240•
Ampère : 10•
Productnummer : 914 531 920•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
Nettogewicht (kg) : 79.27•

Productbeschrijving :

ÖKOMix: Extreem zuinig
(A+++ -50%) zonder
concessies te doen aan
wasresultaat of
programmaduur.
Wasmiddel en
wasverzachter vooraf
gemengd voor optimale
resultaten. Zeer groot
vulgewicht van 9 kg,
ProTex Plus en
LogiControl display.
Zuinige en duurzame
ÖKOInverter motor met
10 jaar garantie


