
Inverter motor, for lang holdbarhed
Inverter motoren giver din maskine længere holdbarhed. Den bruger mindre 
energi, mens den leverer den samme høje ydeevne dag efter dag.

Få mere frihed med udskudt start
Udskudt start giver dig friheden til at klare vasketøjet, når du vil. Indstil blot 
starttiden og gå.

SoftPlus: blødere tøj med længere holdbarhed
Softplus beskytter stoffet, når det blødgør. Den sidste centrifugering spreder 
tøjet mod vaskemaskinens tromle. Blødgøringsmidlet når alle dele i tøjet og 
efterlader det blødere end nogensinde før. Samtidig beskyttes fibrene og 
levetiden for hvert stykke tøj folænges.

Vasketøjet klares hurtigt og energieffektivt med TimeSave
Brug så lidt tid og energi på vasketøjet med TimeSave. Kombinér Eco- og 
TimeSave-indstillinger og forkort din vaskecyklus uden at gå på kompromis 
med resultaterne.

Plejer dit tøj og sparer vand og energi
ProSense® teknologien vejer automatisk hver fyldning. 
Sensorer justerer vasketiderne præcist og sikrer 
optimal vask. Dit vasketøj er friskt og som nyt, og du 
sparer vand og energi.

Energirigtig vaskemaskine, med reduceret dybde, passer til boliger med små 
rum, uden at gå på kompromis med vaskeevne og tøjpleje. ProSense sikrer at 
tøjet ikke overvaskes og maskinen er Woolmark Blue certificeret, så du kan 
vaske selv sarte tekstiler i denne maskine. Føres hos udvalgte forhandlere.

Mød beskytteren af dine hverdags-klassikere
Bevar dine hverdags-klassikere med Slim vaskemaskiner i AEG 6000-serien 
med ProSense-teknologi® og minimér slidtage. ProSense skræddersyr hver 
cyklus efter vægt og leverer den rigtige mængde vand og energi, der kræves. 
Vores slanke maskiner optager minimal plads, men leverer maksimal 
rengøring.

Fordele og funktioner

• Kulfri inverter motor
• Spar tid-funktion
• Mulighed for udskudt start
• Elektronisk balancekontrol
• Overdoseringskontrol
• Fuzzy-Logic mængdeautomatik 
• Pletfjerning som tilvalg
• Sæbeskuffe med 3 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-indløbsslange
• Woolmark Blue
• SoftPlus funktion til skyllemiddel
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 20 
min. - 3 kg, Strygelet, Dunjakker, Fritidstøj, Denim, Anti-allergi damp
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 6000 Series ProSense
Eco 40-60, hel fyldning, kg 6
Energieffektivitetsklasse D
Centrifugeringsklasse B
Motortype Inverter
AutoDose -
Restfugtighed i % 52
Tromlevolume, liter 42
Lugeåbning, Ø, cm 44.5
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.646
Energiforbrug, 100 vask, kWh 65
Vandforbrug pr. vask, liter 43
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 73
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:10
Udvendige mål, HxBxD, mm 845x595x380
Produktdybde max, mm 420
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 197
Ledningslængde, m 2,48
Tilslutningseffekt, 230V, W 2000
Elementspænding, V 230
Produktnummer 914 341 119
EAN 7332543774739

Centrifugeringshastighed, o/min. 1151

Tekniske data
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