
L6FBI824U Máquina de Lavar - Carga Frontal

O ALIADO NO CUIDADO DA SUA ROUPA DE
TODOS OS DIAS
Roupas de qualidade são feitas para ser usadas, mas
as roupas de todos os dias precisam de ser cuidadas
para se manterem em bom estado. Quer lave uma
camisa, ou uma carga completa, as máquinas de
lavar AEG vão ajustar o ciclo de lavagem em

CUIDAR DA ROUPA POUPANDO ÁGUA E
ENERGIA
A ProSense Technology® mede automaticamente
cada carga, adaptando o ciclo de lavagem. Os
sensores que ajustam de forma precisa o tempo de
lavagem, asseguram o cuidado excecional de cada
peça de roupa. A sua roupa mantém-se como nova a

PROTEÇÃO DAS SUAS ROUPAS

Todas as máquinas AEG têm o tambor suave ProTex,
especialmente concebido para cuidar das suas
roupas. Jatos de água levantam suavemente a sua
roupa, protegendo-a enquanto a lava. Com mais
orifícios do que nas máquinas padrão, o tambor

Mais benefícios:
ESCOLHER O MOMENTO CERTO PARA LAVAR•

Carga e descarga extra fácil com a abertura de porta extra grande•

CONTROLO TOTAL NA PONTA DOS DEDOS•

Características:

Display 3 dígitos•
Velocidade de centrifugação máxima:
1200 rpm

•

Controlo do equilíbrio do tambor•
Fuzzy Logic (Controlo electrónico do
consumo)

•

Protecção contra inundações•
Segurança para crianças•
Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

Classe energética : A-30%•
Eficiência de lavagem : A•
Eficiência da centrifugação : B•
Consumo : 192•
Dimensões (AxLxP), em mm : 850x600x575•
Ruído na lavagem, dB(A) : 56•
Ruído da Centrifugação IEC7043 : 77•
Cor principal : Branco•
Acessórios : Segurança para crianças, Enxaguamento extra,
Tampa inferior, Patilha detergente líquido, Abertura de
embalagem

•

Ligação (W) : 2200•
Voltagem, V : 230•
Fusível mínimo requerido : 10•
Código de Produto (PNC) : 914 913 435•
Labels Energy/Wash/Dry : A-30%/A/B•
International colour (Icon) : White•
Marca: : AEG•
Modelo: : L6FBI824U, PNC914913435•
Capacidade (kg): : 8•
Classe de eficiência energética: : A+++•
Consumo anual de energia (kWh) : 190,0•
Consumo de energia programa Algodões 60ºC (kWh): : 0.96•
Consumo de energia programa Algodões 60ºC meia carga
(kWh): : 0.73

•

Descrição do produto:

Máquina de lavar roupa
Protex, 8 KG, LEDs,
1200 rpm, Óculo Silver,
Série 6 - ProSense,
A+++. Deteção precisa
da carga.


