
Grondige reiniging. Met het anti-allergieprogramma
Het AntiAllergy Vapor 60 ºC-wasprogramma voegt stoom toe aan het einde 
van het programma om je kleding een hygiënische en efficiënte reiniging te 
geven. Dit helpt bij het verminderen van bacteriën en allergenen in je kleding 
en zorgt voor een betere washygiëne.

Kies het juiste moment om te wassen
Met de functie 'Startuitstel' kan je wassen wanneer het jou uitkomt door de 
starttijd van je wasbeurt in te stellen.

Bescherming voor je kleding
Alle wasmachines van AEG beschikken over onze 
zachte ProTex-trommel die speciaal is ontworpen om 
kleding te verzorgen. Zachte waterstralen tillen het 
wasgoed tijdens het programma op en beschermen 
het. De trommel heeft meer gaatjes dan een 
traditionele wasmachine waardoor stoffen minder 
worden

Geweldige, betrouwbare prestaties
De Inverter Motor in de AEG wasmachines is de meest 
betrouwbare motor en gaat langer mee dan ooit 
tevoren. Bij de invertertechnologie worden geen 
borstels gebruikt zodat er minder lawaai, slijtage en 
trillingen zijn en jij van maximale prestaties kan 
genieten met een minimum aan decibels.

Verzorgt je kleding. Bespaart water en energie
De ProSense®-technologie weegt automatisch elke 
lading en past het programma aan. Sensoren stellen de 
wastijd nauwkeurig bij zodat elk kledingstuk optimaal 
wordt verzorgd. Je kleding voelt na elke wasbeurt weer 
fris en nieuw aan en je bespaart bovendien water en 
energie.

6000 Serie, ProSense, 8kg, 1400 rpm, Display, ÖKOInverter motor, Startuitstel, 
Anti-Allergy Vapour, 3-wandige toevoerslang, Wit paneel

De beschermer van je favoriete kleding
Je kledij is gemaakt om te dragen, maar heeft verzorging nodig om mooi te 
blijven. Of je nu één overhemd of een volledige lading wast, de wasmachines 
van AEG passen de cyclus aan en verminderen slijtage door grondig te 
wassen met zo min mogelijk tijd, water en energie. Zo blijft kleding op zijn 
mooist. Na iedere draag- en

Voordelen en specificaties

• Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel 
aanvaarden.
• ÖKOInverter motor met 10 jaar garantie
• ProTex trommel
• Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Uitgestelde start
• Wascapaciteit: 8 kg
• Zeer lage verbruikswaarden: 0.471 kWh, 43 L voor Eco programma
• Programma zijde
• Optie extra spoelen
• Optie vlekken behandelen
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Voet: 4 verstelbare voetjes
• Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 3
• Programma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetisch, Gemakkelijk strijken, 
Delicaat, Wool\Silk, Machine Clean, Zwieren/Pompen, Spoelen, Anti Allergy 
Vapour, Jeans, Sport, Katoen 20°, 20min 3Kg
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Afmetingen (HxBxD) in mm 847x596x577(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 8

Energieklasse A
Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 47

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.471

Waterverbruik ecoprogramma per 
cyclus (L) (EU 2017/1369) 43

Wasefficiëntie-index 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) 1.031

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus 
bij een nominale capaciteit (h:min) 
(EU 2017/1369)

3:25

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus  
bij halve capaciteit (h:min) (EU 
2017/1369)

2:40

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

Droogefficiëntieklasse van 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) B

Zwiersnelheid van 40-60 
ecoprogramma bij nominale capaciteit 
(tpm) (EU 2017/1369)

1351

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 75
Gewogen restvochtigheid (%) (EU 
2017/1369) 53.4

Installatie vrijstaand
Kleur wit
Voltage (V) 230
Zekering 10
Aansluitwaarde (W) 2000

Technische specificaties
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