
L62482NFL Wasautomaat, voorlader

Uw kleding heeft een langer leven met ProTex

De ProTex wasmachine is zeer behoedzaam en
beschermt tegen overwassen, wat de levensduur van
uw kleding verlengt.

Bescherming van de vezels en kleur

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

A+++ energie-efficiëntieklasse: 32% lager
energiegebruik dan A-labels
Deze wasautomaat met A+++ energie-
efficiëntieklasse verbruikt 32% minder energie dan
wasautomaten met het energie-eficiëntieklasse A
label.

Meer voordelen :
Aquastop waterbeveiliging om waterlekkage te voorkomen•

Extra-Quick programma voor een perfecte wasbeurt in slechts 20 minuten•

Kenmerken :

Display•
Maximaal vulgewicht: 8 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1400
tpm

•

Zeer lage verbruikswaarden: 1.02 kWh
per 55 liter voor 60°C
katoenprogramma met 8 kg wasgoed

•

Wasprogramma's: Aan/Uit, Katoen,
Katoen met voorwas, Cotton with Stain,
Synthetica, Strijkvrij, Fijne was, Wol,
Centrifugeren, Afpompen, Spoelen,
EcoPlus 20, Jeans, 20 Min. - 3 kg,
Katoen Eco

•

Startuitstel•
Tijdbesparende opties•
Overloopbeveiliging met Aqua Stop•
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
522

•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x555(max)•
Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 8•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 191,0 - 10900•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 1.02 - 242•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.78 - 211•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.59 - 191•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0,48•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,48•
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) : 59•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 79•
Restvochtpercentage : 52•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230-240•
Ampère : 10•
Productnummer : 914 534 030•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
Nettogewicht (kg) : 68.42•

Productbeschrijving :

Wasautomaat met
Optisense, ProTex
trommel en 8kg
vulgewicht. Zeer zuinig
met energieklasse A+++


