
L6TB62K Wasautomaat, bovenlader

Maak kennis met de beschermer van uw basics

Met de ProSense®-technologie in de bovenladers van de 6000 serie wordt
iedere lading per cyclus op maat gewogen. Past zich aan op de minimale tijd
die nodig is voor een grondige reiniging. Houd uw kleding op zijn best en
optimaliseert de ruimte met een compact ontwerp.

VERZORGING VAN KLEDING. WATER- EN ENERGIEBESPARING

Met de ProSense®-technologie wordt elke lading gewogen, om de cyclus op
maat aan te passen. Deze wordt afgestemd op de minimale tijd die
noodzakelijk is voor een complete reiniging. Hierdoor wordt slijtage beperkt en
worden de kleuren van uw klassiekers beschermd.

ENERGIE-EFFICIËNT WASSEN OP ZO KORT MOGELIJKE TIJD

De talrijke Eco-programma’s besparen u energie. Met Eco TimeSave spaart u
ook tijd uit. In dit programma kunt u de ECO- en TimeSave-opties samen
selecteren, waardoor de wasmachine energie-efficiënt is, en zo snel mogelijk
werkt.

Meer voordelen :
SoftOpen-systeem voor steeds weer veilige toegang•

Startuitstel geeft u de vrijheid om uw was te doen op het moment dat het u
uitkomt

•

Het display met touch bediening biedt intuïtieve hulp met betrekking tot alle
wasopties, informatie en instellingen.

•

Kenmerken :

Maximaal vulgewicht: 6 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1200
tpm

•

LCD display•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Bovenlader•
Wasprogramma's: Aan/Uit, Katoen,
Katoen Eco, Synthetica, Easy Iron,
Fijne was, Wol, Dekens,
Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Kort
intensief, Jeans, Super Eco, Sport,
20Min 3Kg

•

Startuitstel•
SoftOpening systeem•
Automatische trommel positionering•
Onbalans-correctiesysteem•
Fuzzy Logic, past het wasprogramma
aan de belading aan

•

Overloopbeveiliging•
Stelpoten: 2 verstelbare en 2 wielen•
Extra wieltje voor makkelijke
verplaatsing

•

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 6•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1200•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Wasresultaat : A•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : B•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 56•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 890x400x600(max)•
Productgroep : Wasautomaat - Bovenlader•
Installatie : vrijstaand•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 150,0•
Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading

•

Restvochtpercentage : 53•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 77•
Kleur : wit•
Kleur Engels : White•
Type toevoerslang : Antiflood double wall•
Lengte afvoerslang (cm) : 202•
Lengte toevoerslang (cm) : 150•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1,65•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
EAN Code : 7332543594900•
Nettogewicht (kg) : 60,00•
Product Partner Code : All Open•

Productbeschrijving :


