
Zuinig op de wereld

Zuinig omgaan met natuurlijke energiebronnen is voor ASKO vanzelfsprekend. Altijd al geweest ook. Vanaf onze allereerste 
wasmachine stond duurzaamheid centraal in onze filosofie. Wij maken producten die lang meegaan. En daarna geven wij 
ze een nieuwe toekomst: alle onderdelen die zwaarder zijn dan 50 gram gebruiken we opnieuw in het productieproces.
Die milieuvriendelijkheid levert consumenten een extra voordeel op: energiezuinige en duurzame machines besparen ook 
veel kosten! ASKO legt de lat steeds hoger. Continu zoeken we naar nog milieuvriendelijker oplossingen waarmee we 
gebruikers meer voordeel bieden. Ontwikkelingen op de markt helpen ons daarbij. 
Steeds meer huishoudens kiezen bijvoorbeeld voor zonnecollectoren op het dak. ASKO heeft voor hen de meest 
voordelige wasmachine: een krachtpatser die werkt op die warmwaterbron en een uiterst efficiënt resultaat aflevert. En dat 
merken huishoudens als de energierekening op de mat valt.

Hoe het werkt?
De ECO wasmachine heeft twee aansluitingen: één voor koud en één voor warm water. Automatisch kiest hij de 
hoeveelheid warm of koud water die nodig is voor het gekozen programma. Als het binnenkomende water daarvoor niet 
warm genoeg is, warmt de machine het water op. Maar dankzij het gebruik van warm water bereikt de Eco wasmachine 
veel eerder de juiste temperatuur dan een traditionele wasmachine. En dat scheelt! Bij een 60º-programma bespaart de 
machine 60 procent aan energie. Bovendien is de ECO 24 minuten eerder klaar met zijn werk!

Met oog op de toekomst 
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* Gemeten bij normaal programma, standaard katoen
** Gemeten bij koud water toevoer van 15°C en een warm water toevoer van 55°C

Besparingstabel Verbruik bij verschillende temperaturen
W6884 ECO 90ºC 60ºC 40ºC
Koud water toevoer** minuten 146 159 142
Koud water toevoer** kWh 2.09 1.19 0.66
Warm & koud water toevoer (ECO)** minuten 122 135 129
Warm & koud water toevoer (ECO)** kWh 1.35 0.45 0.16
Tijdsbesparing per was minuten 24 24 13
Energiebesparing per was kWh 0.74 0.74 0.50
Energiebesparing per was in % % 35 60 75

W6884 ECO
 n Type: vrijstaand
 n Kleur: wit
 n Bovenblad: formica 

EiGEnSChAppEn
 n Energieklasse: A+++
 n Capaciteit: 8kg
 n Motor: inductiemotor
 n Centrifuge toerental: 400-1800 rpm
 n Wasresultaat: A
 n Droogresultaat: A
 n Geluidsniveau wassen/centrifugeren:46/75 dB(A)
 n Koud- en warmwateraansluting

PROGRAMMA’S
 n 12
 n Automatisch programma
 n Tijdprogramma
 n intensieve was
 n Standaard katoen
 n Kort programma
 n Extra kort programma
 n Sportkleding
 n Synthetische was
 n Wol/handwas
 n Spoelprogramma
 n Centrifugeren
 n pompen

OPTIES
 n Voorweken (2 uur)
 n Anti-kreuk (2 uur)
 n Super was

 n hoog waterniveau
 n Super Spoelen (7 spoelingen mogelijk)
 n Uitgestelde start (1-24u)
 n instelbare temperatuur (0-95°C)
 n Resttijdindicatie
 n Relevante gegevens op display
 n 13 talen op display
 n programmageheugen

CONSTRUCTIE
 n Quattro TM - minder trillingen
 n Smart Seal TM - geen rubberen deurmanchet
 n Active DrumTM

 n Roestvrij stalen trommel

 n Gietijzeren lagerkruis / contragewichten

AfMETINGEN
 n hoogte in mm: 850
 n Breedte in mm: 595
 n Diepte in mm: 585
 n Maximaal verstelbare hoogte in mm: 30 
 n netto gewicht (kg): 76 

TEChNISChE GEGEVENS
 n Aansluitwaarde (A): 2200
 n Zekering (A): 10
 n Voltage (V): 230
 n Frequentie (hz): 50
 n Lengte aansluitsnoer (cm): 210
 n Lengte toevoerslang (cm): 143
 n Lengte afvoerslang (cm): 160

W6884 ECO
Extra voordeel van warm water is dat de was schoner 
wordt. Zelfs olie, koffie en roet leveren de ECO wasmachine 
geen grote problemen op. Bloed- en vetvlekken verdwijnen 
het beste na eerst een koude voorwas. het ‘super wash’-
programma levert bij dit type vlekken de meest optimale 
resultaten op.


