
L6FBG144 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

DESFRUTE DA SENSAÇÃO DE SUAVIDADE NA
ROUPA
Esta máquina de lavar permite alcançar excelentes
resultados, visíveis logo após a lavagem. O SoftPlus
garante que o amaciador alcança cada fibra de tecido
quando entra no tambor, deixando a sua roupa mais
macia, mais sedosa e suave do que nunca,

Mais benefícios:
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE LAVAGEM NO MENOR TEMPO POSSÍVEL•

PROTEÇÃO DAS SUAS ROUPAS•

Motor inverter, o mais durável•

Características:

Velocidade de centrifugação máxima:
1400 rpm

•

Consumos energéticos extremamente
baixos: 0.93 kWh, 57 l no programa
Algodões a 60°C com 10 kg carga

•

Programas de lavagem: Algodões,
Sintéticos, Delicados, Lãs Plus, Anti-
alergia, 20 min - 3 kg, New Outdoor,
Edredões, Engomar fácil,
Centrifugação / Drenagem

•

Opção Nódoas•
Controlo do equilíbrio do tambor•
Display LCD médio•
Fuzzy Logic (Controlo electrónico do
consumo)

•

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

•

Segurança para crianças•
Pés ajustáveis•
Protecção contra inundações•

Especificações técnicas:

Capacidade de lavagem, kg : 10•
Eficiência energética (2010/30/EC) : Classe A+++ -20%•
Velocidade máxima de centrifugação, rpm : 1400•
Nível de ruído na lavagem, dB(A) (2010/30/EC) : 51•
Interface do utilizador : Display LCD médio•
Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 190,0•
Consumo anual de água, (L) (2010/30/EC) : 11790•
Consumo de energia programa Algodões 60ºC meia carga
(kWh): : 0.7

•

Consumo de energia, kWh (Algod 60ºC, carga comp.) : 0.93•
Consumo de energia, kWh (Algod 40ºC, carga comp.) : 1.4•
Consumo em modo desligado (W): : 0.3•
Consumo (kWh) - Duração (min) Algodões 60 ºC : 0.93 - 246•
Consumo (kWh) - Duração (min) Algodões 60 ºC meia carga : 0.7
- 206

•

Consumo (kWh) - Duração (min) Algodões 40 ºC meia
carga : 0.65 - 203

•

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 : 68•
Altura, mm : 850•
Largura, mm : 600•
Profundidade, mm : 630•
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 6000 Classe A+++ -20% de 10 kg e 1400 rpm

•

Marca : AEG•
Modelo : L6FBG144•
Tipo da cavidade : HEC 60 XXL•
Tipo de temporizador : EWX14•

Descrição do produto:

Máquina de lavar roupa
Série 6000 de 10kg a
1400rpm com
Tecnologia ProSense
para adequar os ciclos à
carga de forma precisa,
Motor Inverter, Branca
com Seletor de
Programas e Porta
Silver, Classe A+++-
20%
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