
Lavadora de Roupas 
LAC09

DIMENSÕES (mm)

Produto embalado 
Altura: 1055
Largura: 580
Profundidade: 630

Produto desembalado
Altura: 1035
Largura: 537,5
Profundidade: 588
Altura máxima com a tampa aberta: 1388

Dispenser Multibox
Todos os produtos 
que você precisa para 
deixar suas roupas 
limpas e macias em um 
único compartimento.

Diluição inteligente
Os produtos diluídos 
são adicionados a água 
pelas laterais do cesto e 
não depositados sobre 
as roupas, evitando 
manchas. 

Turbo Secagem 
Com apenas um botão 
você consegue acelerar 
a centrifugação, 
deixando as roupas 
mais secas. 

Dispenser 
autolimpante 

Jato d’água 
pressurizada que 

dissolve completamente 
o produto, evitando 

manchas nas roupas e 
mantendo o dispenser 

sempre limpo.

Turbo Agitação 
Aumenta a 

velocidade da 
agitação melhorando 

o desempenho do 
cesto. Indicado para 

manchas mais difíceis 
ou roupas mais sujas.



A Electrolux do Brasil S.A, reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do 
produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 | www.electrolux.com.br

Lavadora de Roupas
LAC09

Alta capacidade
Lava até 8,5kg de roupas. Lave mais 
em menos tempo.

Programa Tênis / Edredom
Programas predeterminados para limpeza de 
tênis, edredons e cama/banho. Facilitam o 
trabalho e conservam as suas roupas.

Painel intuitivo 
Desenvolvido por engenheiros e Consumidores 
com uma única função: facilitar seu entendimento 
e antecipar suas necessidades. 

Limpeza do cesto 
Essa função faz automaticamente a limpeza da 
máquina evitando que resíduos de outras lavagens 
sejam depositados nas roupas. 

Garantia do cesto
Confiança é tudo. Por isso, pode usar sua máquina 
que garantimos um bom funcionamento do cesto 
por 10 anos. 

Avança etapas
Com uma única tecla, você pode parar ou 
avançar a programação da máquina e depois 
retomar de onde parou.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Código comercial
127V 21081JBA106
220V 21081JBA206

Código EAN
127V 78965840 7076 7
220V 78965840 7077 4

Peso do produto (kg) 32,4
Peso do produto embalado (kg) 34,4
Cor Branca
Rotação (rpm) 660

Frequência (Hz) 60
Classificação energética A
Consumo máximo de água (L) 143

Voltagem (V) 127 e 220
Potência (W) 495 (127V) / 450 (220V)
Corrente (A) 3,9 (127V) / 2,0 (220V)

Reutilização de água
Você pode reutilizar a água da lavagem para 
outros fins como lavar o chão ou até mesmo 
refazer o ciclo da máquina. 


