
L9WEE06W Was/droogautomaat, voorlader

DIT IS DE BESCHERMER VAN UW VOLLEDIGE
GARDEROBE.
Droog alles wat u wast in één moeite door. De
baanbrekende ÖKOKombi met SensiDry®-
technologie past het systeem aan op verschillende
stoffen, of het nu om fijne, wollen of outdoorkleding
gaat. De warmtepomptechnologie regelt de

LAGE TEMPERATUREN VOOR MEER
EFFICIËNTIE EN VERHOOGDE ZUINIGHEID
Onze was/droogcombinatie heeft als eerste ter wereld
een unieke warmtepomp met onze baanbrekende
SensiDry Technology®. ÖKOKombi maakt gebruik
van een ongekende stoffenkennis voor de meest
effectieve en economische programma´s. Dit komt in

DUAL-TECHNOLOGIE VOOR BEHOEDZAME
VERZORGING
Onze DualSense-technologie past de temperatuur en
beweging van de trommel aan op de verschillende
stoffen. Met de lagere temperatuur en gecontroleerde
beweging wordt alles van fijne was tot outdoorkleding
behoedzaam in één keer gewassen. Zowel de was-

Meer voordelen :
Hoogste precisie zelfs voor de kleinste ladingen•

In een moeite door wassen en drogen. 3 kg dagelijkse was in maar 3 uur.•

Een speciaal stoomprogramma dat kreuken in droge kleding vermindert of ze
opfrist en geuren verwijdert

•

Kenmerken :

Vrijstaande was/droogcombinatie•
SensiDry®-technologie met
warmtepompsysteem droogt door de
precieze sensoren uw kleding op
slechts de helft van de temperatuur

•

DualSense technologie voor
behoedzaam wassen en drogen

•

Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Maximaal vulgewicht wassen: 10 kg•
Non-stop wassen en drogen: 6 kg•
LogiControl touch display•
Programma's: Katoen, Katoen Eco,
Synthetica, Non Stop 3h/3kg, Fijne
was, Zijde, Wool/Handwash, Outdoor,
Steam, Spoelen

•

Handwasprogramma•
Zijde programma•
Wolprogramma•
Startuitstel•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Anti-schuim spoelsysteem•
Onbalans-correctiesysteem•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Overloopbeveiliging met Aqua Stop•

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 10•
Max. centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 6•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Wasresultaat : A•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 870x600x660(max)•
Energieverbruik wassen/drogen (kWh) : 4.07•
Energieverbruik wassen (kWh) : 0.9•
Restvochtpercentage : 44•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 77•
Waterverbruik wassen Katoen 60°C (liter) : 75•
Duur katoen 60°C kastdroog (min) : 0•
Energieverbruik per jaar wassen &drogen (kWh) : 814•
Waterverbruik per jaar wassen &drogen (liter) : 15400•
Energieverbruik per jaar wassen (kWh) : 180•
Waterverbruik per jaar wassen (liter) : 15000•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 77•
Geluidsniveau bij drogen (dB) : 66•
Kleur : wit•
Extra's : Kinderslot, Extra spoelen, Fluff clean, Dichte bodem,
LiquiSystem, Sleutel transportbeveiliging

•

Aansluitwaarde (W) : 2200•
Netspanning (V) : 230•
Ampère : 10•
EAN Code : 7332543681976•
Nettogewicht (kg) : 97.5•
Product Partner Code : All Partn•

Productbeschrijving :


