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Wasmachine: AEG L8FEE84S

Uw favoriete kleding moet behoedzaam worden behandeld
om om zo lang mogelijk mooi te blijven, hoe vaak u het ook
draagt. Voor de eerste keer ooit garandeert de
ÖKOMix-technologie in wasmachines van AEG dat iedere
vezel wordt gewassen en verzorgd, zelfs in kortere cycli.
Iedere draad. Ieder stiksel. Vakkundig beschermd.
Elke vezel gereinigd en beschermd
In een traditionele wasmachine bereikt uw wasverzachter
minder dan een derde van de vezels. Met ÖKOMix wordt elk
spoortje wasmiddel en wasverzachter vermengd met water
zodat het volledig oplost en wordt geactiveerd nog voordat het
in de trommel terechtkomt. Het is de eerste technologie ooit
voor wasmachines die wasmiddelen en wasverzachters
helemaal gelijkmatig verdeelt, zodat ze elke vezel kunnen
bereiken, reinigen en verzorgen.
Efficiënter dagelijks wassen
ÖKOPower is het dagelijks wasprogramma dat u alles biedt
wat u nodig heeft. Was uw kleding in slechts 59 minuten met
fantastische resultaten en minder energieverbruik. Het ideale
programma voor dagelijks gebruik. Duurzaam en met de beste
resultaten.
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.
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.

€ 829,99

ökoinverter, het laagste energieverbruik
De zuinige ÖKOInverter-motor is uitermate efficiënt en
duurzaam en levert superieure prestaties, bij elk
wasprogramma.
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Eigenschappen:
Bediening via app

nee

Beveiliging tegen waterschade

ja

Breedte

60 cm

Diepte

54.2 cm

Droogresultaat

B

Eindsignaal programma

nee

Energieklasse

A+++

Extra water

ja

Geluidsniveau

51 dB(A)

Geluidsniveau centrifugeren

75 dB(A)

Geluidsniveau wassen

51 dB(A)

Gewicht

73,5 g

Hoogte

85 cm

Jaarlijks waterverbruik

10999 Liter

Kinderbeveiliging

ja

Kleur

Wit

Tijd besparen

ja

Trommelinhoud wassen

RVS

Trommelreiniging

nee

Trommelverlichting

nee

Uitgestelde start

ja

Voorwas

ja

Warmwateraansluiting

nee

Zeer stil

ja

Aanduiding programmaverloop

nee

Aanduiding resttijd

ja

Aansluitwaarde

2200 W

Eco wasprogramma

ja

Jaarlijks elektrisch verbruik

97 kWh

Type wasmachine

Frontlader

Antivlekkenfunctie

ja

Stoomfunctie

ja

Trommelinhoud

8 kg

Zwiersnelheid (maximaal)

1400 t/min

Wasprogramma's

Katoen

Wasprogramma's

Synthetisch

Wasprogramma's

Fijne was

Wasprogramma's

Wol

Wasprogramma's

Handwas

Speciale wasprogramma's

Outdoorkleding

Speciale wasprogramma's

Allergie/Hygiëne

Speciale wasprogramma's

Sportkleding
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Automatische dosering

nee

wasmiddel
Koolborstelloze motor

ja
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