
L86560TL4 Wasautomaat, bovenlader

ProTex Plus: de beste manier van wassen

De ProTex Plus-wasautomaat wast zo voorzichtig dat
het zelfs de meest delicate stoffen veilig kan wassen,
zodat uw kleding er langer als nieuw uitziet. Woolmark
Blue (voorheen bekend als Woolmark Gold)
gecertificeerd.

A+++ -10% energieprestaties

A+++ -10% energieprestaties: 10% energiezuiniger
dan de hoogste klasse op de markt, A+++ klasse*. *in
vergelijking met de limiet van energieklasse A+++
(EEI 46), berekend volgens EU-richtlijn 1061/2010

Betrouwbare uitstekende prestaties - inverter
motor
Betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties - met
minimaal geluid - dankzij de inverter motor

Meer voordelen :
Silent System Plus voor een extra geruisloos wasproces•

Kleding ontkreuken en opfrissen met de speciale ProSteam
stoomprogramma's

•

Kenmerken :

Maximaal vulgewicht: 6 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1500
tpm

•

Groot LCD-display•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Inverter motor met 10 jaar garantie•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Bovenlader•
Wasprogramma's: Dekens, Strijkvrij
Plus, Eco, Extra stil, Spoelen,
Centrifugeren/Pompen, Stoom
ontkreuken, Stoom opfrissen,
SuperEco, Synthetica, Wol, Jeans, 20
min - 3 kg, Anti-Allergie, Katoen, Fijne
was

•

Indicatie resterende looptijd•
Startuitstel•
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) : 1500•
Energie-efficiëntieklasse : A+++ -10%•
Wasresultaat : A•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : A•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 47•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 890x400x600(max)•
Productgroep : Wasautomaat - Bovenlader•
Installatie : vrijstaand•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 129•
Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading

•

Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 77•
Kleur : wit•
Kleur Engels : White•
Type toevoerslang : Aqua stop•
Lengte afvoerslang (cm) : 130•
Lengte waterslang (cm) : 1.5•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.65•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
EAN Code : 7332543258581•
Nettogewicht (kg) : 64.6•
Product Partner Code : ER Open•

Productbeschrijving :

Luxe 1500-toeren
bovenlader. Zeer zuinig
en met een groot
vulgewicht van 6kg.
Uitgevoerd met een
invertermotor met 10
jaar garantie. Voorzien
van LiquiSystem voor
een handige selectie
tussen vloeibaar of
poeder wasmiddel


