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Wasmachine: AEG L8FSE96B

Het zou u geen moeite mogen kosten om er elke dag op uw
best uit te zien. Onze ProSteam-technologie zorgt dat uw
overhemden er langer netjes uitzien door de kreukels tot wel
een derde te verminderen. Minder chemisch reinigen en
strijken betekent minder vezelslijtage. Zo blijft uw kleding
iedere dag prachtig ogen en voelt geweldig aan.

Minder strijken. Frissere kleding
Deze wasmachines van AEG gebruiken stoom om gekreukte
kledingstukken snel en eenvoudig op te frissen zodat u ze
meteen weer kunt dragen. De korte, zachte
stoomprogramma's verwijderen veilig alle geurtjes en
verminderen kreuken in droge stoffen. U kunt ook uw
wasprogramma afronden met een zacht stoomprogramma
zodat u uw kleding nauwelijks hoeft te strijken.
Verzorgt uw kleding. Bespaart water en energie
De ProSense-technologie weegt automatisch elke lading en
past het programma aan. Sensoren stellen de wastijd
nauwkeurig bij zodat elk kledingstuk optimaal wordt verzorgd.
Uw kleding voelt na elke wasbeurt weer fris en nieuw aan en u
bespaart bovendien water en energie.
Geniet van zachtere kleding
U ziet de resultaten van deze wasmachine direct na elke
wasbeurt. SoftPlus zorgt ervoor dat uw wasverzachter elk deel
van de stof bereikt zodra de wasverzachter in de trommel
terechtkomt. Daardoor voelt uw kleding zijdezachter en
gladder aan dan ooit. Bovendien worden de vezels
beschermd, waardoor elk kledingstuk langer meegaat.

Eigenschappen:
Bediening via app

nee

Beveiliging tegen waterschade

ja

€ 949,99

Breedte

60 cm

Diepte

60.5 cm

(5 jaar garantie)

Droogresultaat

A

Eindsignaal programma

ja

Energieklasse

A+++

Extra water

ja

Geluidsniveau centrifugeren

77 dB(A)
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Geluidsniveau wassen

51 dB(A)

Gewicht

78,5 g

Hoogte

85 cm

Jaarlijks waterverbruik

10499 Liter

Kinderbeveiliging

ja

Kleur

Wit

Trommelreiniging

ja

Trommelverlichting

nee

Type eindsignaal

Akoestisch

Uitgestelde start

ja

Warmwateraansluiting

nee

Aanduiding programmaverloop

nee

Aanduiding resttijd

ja

Aansluitwaarde

2200 W

Jaarlijks elektrisch verbruik

106 kWh

Type wasmachine

Frontlader

Antivlekkenfunctie

ja

Stoomfunctie

ja

Trommelinhoud

9 kg

Zwiersnelheid (maximaal)

1600 t/min

Wasprogramma's

Katoen

Wasprogramma's

Synthetisch

Wasprogramma's

Wol

Wasprogramma's

Handwas

Speciale wasprogramma's

Allergie/Hygiëne

Speciale wasprogramma's

Sportkleding

Automatische dosering

nee

wasmiddel
Koolborstelloze motor

ja

Extra garantie

ja
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