L9FEC942 Máquina de Lavar - Carga Frontal
O GUARDIÃO DO SEU VESTIDO PRETO
Imagine uma máquina de lavar roupa na qual pode
confiar as suas roupas, para manter as cores
vibrantes e os pretos retintos, tal como no dia em que
as comprou. Finalmente, não há necessidade de
comprometer o desempenho no cuidado com a roupa.

SUAVIZA A ÁGUA, CUIDA DA ROUPA
Todas as águas contêm sais minerais que podem
agredir os tecidos. As máquinas de lavar roupa da
AEG são as primeiras no mundo com tecnologia para
removê-los. O filtro de troca iónica permite otimizar a
água que entra no tambor, para que detergentes e

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

Mais benefícios:
• CUIDAR DA ROUPA POUPANDO ÁGUA E ENERGIA
• ENGOMAR MENOS - REFRESCAR ROUPA
• ÖKOINVERTER, O MENOR CONSUMO ENERGÉTICO

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Velocidade de centrifugação máxima:
1400 rpm
•Controlo do equilíbrio do tambor
•Fuzzy Logic (Controlo electrónico do
consumo)
•Segurança para crianças
•Pés ajustáveis
•Segurança contra inundações AquaControl + Aqua-Alarm
•Protecção contra inundações com
Aqua Control

• Classe energética : A+++
•Eficiência de lavagem : A
•Eficiência da centrifugação : B
•Consumo : 58
•Dimensões (AxLxP), em mm : 850x600x605
•Ruído na lavagem, dB(A) : 47
•Ruído da Centrifugação IEC7043 : 73
•Cor principal : Branco
•Acessórios : Segurança para crianças, Enxaguamento extra,
Tampa inferior, Abertura de embalagem, Soft Plus
•Ligação (W) : 2200
•Voltagem, V : 230
•Fusível mínimo requerido : 10
•Código de Produto (PNC) : 914 550 910
•Labels Energy/Wash/Dry : A+++/A/B
•International colour (Icon) : White
•Marca: : AEG
•Modelo: : L9FEC942, PNC914550910
•Capacidade (kg): : 9
•Classe de eficiência energética: : A+++
•Consumo anual de energia (kWh) : 65,0
•Consumo de energia programa Algodões 60ºC (kWh): : 0.29
•Consumo de energia programa Algodões 60ºC meia carga
(kWh): : 0.25

Máquina de lavar roupa
Série 9000 de 9kg a
1400rpm, com
Tecnologia Softwater
para purificar e amaciar
a água, Tecnologia
ÖkoMix para prémisturar 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
em Inox e Porta Silver,
Classe A+++-70%

