
L8FEE842 Máquina de Lavar - Carga Frontal

O DEFENSOR DA SUA BLUSA DE SEDA

As suas peças favoritas devem ser tratadas com
cuidado para garantir que a sua qualidade permanece
intemporal, mesmo que as use muitas vezes. Pela
primeira vez na história, a tecnologia ÖKOMix nas
máquinas de lavar AEG garante que cada fibra é

CADA FIBRA LIMPA E PROTEGIDA

Numa máquina de lavar roupa padrão menos de um
terço das fibras é alcançado pelos amaciadores de
roupa. Com a tecnologia ÖKOMix, todos os vestígios
de detergente e amaciador são misturados com a
água, dissolvendo-se e ativando-se completamente

LAVAGEM DIÁRIA MAIS EFICIENTE

O Programa ÖKOPower é o programa de lavagem
diária que lhe dá tudo o que precisa. Permite lavar a
roupa em apenas 59min com grandes resultados e
menor consumo de energia. É o programa perfeito
para o uso diário, sem comprometer o desempenho

Mais benefícios:
CUIDAR DA ROUPA POUPANDO ÁGUA E ENERGIA•

ENGOMAR MENOS - REFRESCAR ROUPA•

ÖKOINVERTER, O MENOR CONSUMO ENERGÉTICO•

Características:

Velocidade de centrifugação máxima:
1400 rpm

•

Consumos energéticos extremamente
baixos: 0.54 kWh, 55 l no programa
Algodões a 60°C com 8 kg carga

•

Tecnologia de lavagem Jet System•
Programas de lavagem: Algodões,
Sintéticos, Delicados, Lãs Plus,
Refrescar a vapor, OKOPower, Anti-
alergia, 20 min - 3 kg, Outdoor / Jacket
Sport, Jeans

•

Opção Poupar Tempo•
Controlo do equilíbrio do tambor•
Fuzzy Logic (Controlo electrónico do
consumo)

•

Início diferido até 20h•
Número de compartimentos na gaveta
de detergente: 3

•

Segurança para crianças•
Pés ajustáveis•
Segurança contra inundações Aqua-
Control + Aqua-Alarm

•

Protecção contra inundações com
Aqua Control

•

Especificações técnicas:

Capacidade de lavagem, kg : 8•
Eficiência energética (2010/30/EC) : Classe A+++ -50%•
Velocidade máxima de centrifugação, rpm : 1400•
Nível de ruído na lavagem, dB(A) (2010/30/EC) : 51•
Interface do utilizador : LED Médio•
Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 97,0•
Consumo anual de água, (L) (2010/30/EC) : 10999•
Consumo de energia programa Algodões 60ºC meia carga
(kWh): : 0.34

•

Consumo de energia, kWh (Algod 60ºC, carga comp.) : 0.54•
Consumo de energia, kWh (Algod 40ºC, carga comp.) : 1.3•
Consumo em modo desligado (W): : 0.3•
Consumo (kWh) - Duração (min) Algodões 60 ºC : 0.54 - 305•
Consumo (kWh) - Duração (min) Algodões 60 ºC meia
carga : 0.34 - 270

•

Consumo (kWh) - Duração (min) Algodões 40 ºC meia
carga : 0.35 - 270

•

Tempo até "Auto-Off" (minutos): : 5•
Nível de ruído na centrifugação, dB(A) (2010/30/EC) : 75•
Humidade residual após centrifugação % : 52•
Instalação do produto : de livre instalação•
Volume do tambor : 55•
Altura, mm : 850•
Largura, mm : 600•
Profundidade, mm : 571•
Voltagem, V : 230•
Frequência, Hz : 50•
Ligação (W) : 2200•
Eficiência de centrifugação (2010/30/EC) : B•
International colour (Icon) : White•
Cor principal : Branco•
Nome do produto : Máquina de lavar roupa de livre instalação
Série 8000 Classe A+++ -50% de 8 kg e 1400 rpm

•

Marca : AEG•
Modelo : L8FEE842•
Tipo da cavidade : HEC 54•
Tipo de temporizador : EWX14•

Descrição do produto:

Máquina de lavar roupa
Série 8000 de 8kg a
1400rpm, com
Tecnologia ÖkoMix para
pré-misturar o
detergente e o
amaciador com Direct
Spray, Tecnologia
ProSteam para refrescar
e desenrrugar roupa
seca ou molhada,
Tecnologia ProSense
para adequar os ciclos à
carga, Motor Inverter,
Tambor Protex, Painel
Silver e Porta Silver,
Classe A+++-50%
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