
LSPECIAL8 Wasautomaat, voorlader

De zachtere manier van wassen

Met de Protex-wasmachine van AEG bent u altijd
verzekerd van de beste verzorging van uw kleding. En
u kunt alles wassen, inclusief wol en zijde die met de
hand gewassen moeten worden, zonder bang te zijn
de kleding te beschadigen. U kunt er altijd op

Verfris zelfs de meest delicate kledingstukken

Wanneer een kledingstuk slechts moet worden
opgefrist, en geen volledige wasbeurt vereist, dan zijn
deze speciale stoomprogramma's exact wat u zoekt.

Bescherming van de vezels en kleur

De wastijd wordt automatisch afgestemd op uw
wasgoed waardoor uw kleding nooit te lang wordt
gewassen.

Meer voordelen :
Meest duurzame inverter-motor ooit•

Zachte trommel behandelt uw kleding met zorg•

Silent System voor een extra geruisloos wasproces•

Kenmerken :

Maximaal vulgewicht: 8 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1400
tpm

•

Zeer lage verbruikswaarden: 0.95 kWh
per 50 liter voor 60°C
katoenprogramma met 8 kg wasgoed

•

Wasprogramma's: Katoen, Katoen met
voorwas, Extra stil, Synthetica,
Strijkvrij, Fijne was, Wol, Dekens,
Centrifugeren/Pompen, Spoelen,
Jeans, 20 Min. - 3 kg, SuperEco,
Katoen Eco, Stoom opfrissen, Stoom
ontkreuken

•

Startuitstel•
Tijdbesparende opties•
Optie vlekken behandelen•
Inverter motor: uiterst stil en duurzaam•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Sensorgeregelde waterdosering•
Onbalans-correctiesysteem•
Aantal compartimenten in
wasmiddellade: 3

•

Kinderbeveiliging•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Anti-schuim spoelsysteem•
Optie extra spoelen•
Afmetingen HxBxD (mm): 850 x 600 x
545

•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x579(max)•
Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 8•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 173,0 - 10900•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.95 - 240•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.7 - 210•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.53 - 192•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0,30•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,30•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : B•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1400•
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 : 52•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230-240•
Ampère : 10•
Productnummer : 914 534 202•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
Nettogewicht (kg) : 68.5•

Productbeschrijving :

Energiezuinige ProTex
wasautomaat (A+++ -
10%) met een
vulgewicht van 8kg.
Voorzien van volledige
waterbescherming met
alarm en inverter motor
met 10 jaar garantie.


