
INVERTERMOTOR - DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT
Geniet langer van energiezuinig wassen met de invertermotor. Ontworpen voor 
een laag energieverbruik en een extra lange levensduur, voor continu efficiënt 
wassen.

DE SNELSTE MANIER VAN WASSEN
Voor de meest strakke planning zorgt dit Extra-Quick programma dat een 
lading van 3 kg in slechts 20 minuten perfect wordt gewassen.

MEER FLEXIBILITEIT MET TIMESAVE PLUS - 
EFFICIËNT WASSEN IN DE KORTSTE TIJD
Kies gewoon de TimeSave-optie om de duur van de 
cyclus tot twee keer te verkorten, zodat je zo efficiënt 
en snel mogelijk kunt wassen.

HET HYGIËNEPROGRAMMA VERWIJDERT MEER 
DAN 99,99% VAN ALLE BACTERIËN EN VIRUSSEN*
Het hygiëneprogramma, gecertificeerd door Swissatest, 
is een hoogwaardige wascyclus die meer dan 99,99% 
van alle bacteriën en virussen* uit kleding verwijdert. 
Door op temperaturen hoger dan 60 °C te wassen, kun 
je ook allergenen verminderen.

PROSENSE® BESPAART TOT 30% TIJD, WATER 
EN ENERGIE* DOOR ELKE LADING TE 
OPTIMALISEREN
ProSense® weegt automatisch elke lading om een 
cyclus op maat te bieden. Het kan je tijd, water- en 
energieverbruik met tot wel 30%* verlagen. Sensoren 
passen dan de wastijden nauwkeurig aan, zodat elk 
kledingstuk een optimale behandeling krijgt. Zorgt dat 
je was elke keer weer dat nieuwe gevoel

6000 Serie, ProSense, 8kg, 1400 rpm, Groot display, ÖKOInverter Motor, 
Startuitstel, Anti-Allergy Vapor, SoftPlus, AquaStop, Wit paneel, Zwarte deur

PAST AUTOMATISCH TIJD WATER- EN ENERGIEVERBRUIK AAN AAN 
DE GROOTTE VAN DE LADING
De 6000 ProSense® wasmachine past tijd, water- en energieverbruik aan de 
grootte van de lading aan, of het nu om één enkel overhemd gaat of om je 
wasgoed voor de hele week. Zorgt ervoor dat je kleren alleen precies zo lang 
gewassen worden als nodig is, om de kleuren en de structuur langer te 
behouden.

Voordelen en specificaties

• ProSense®-technologie meet de grootte van de lading en past automatisch 
de wastijd, en het energie- en waterverbruik aan.
• ÖKOInverter motor met 10 jaar garantie
• ProTex trommel
• Maximaal centrifugeertoerental: 1400 tpm
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Maximaal vulgewicht: 8 kg
• Zeer lage verbruikswaarden: 0.471 kWh, 43 L voor Eco programma
• Optie extra spoelen
• Optie vlekken behandelen
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Stelpoten: 4 verstelbare
• Aantal compartimenten in wasmiddellade: 3
• Wasprogramma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wol, 20min 
3Kg, Duvet, Outdoor, Machine Clean, Hygiene 

6000 serie ProSense® Wasmachine voorlader 8 kg
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Buitenmaten hxbxd (mm) 850x600x600(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 8

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) A

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 47

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.471

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

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

43

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

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

1351

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

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

3:25

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 74
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Gewogen restvochtigheid (%) (EU 
2017/1369) 53.4

Installatie Vrijstaand
Kleur wit
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Aansluitwaarde (W) 2000

Technische specificaties
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