
L6FEG49S Front loaded WM

MINDENNAPI GONDOSKODÁS

A gyakran viselt ruhadarabokat óvni kell, hogy
megőrizzék kifogástalan állapotukat és bírják a
mindennapi igénybevételt. Akár csak egy inget mos,
akár egy teljes töltetet, az AEG mosógépek beállítják
a megfelelő mosóprogramot. Így csökkentik a ruhák

VIGYÁZ A RUHÁKRA, VIZET ÉS ENERGIÁT
TAKARÍT MEG
A ProSense technológia® a töltet mennyiségéhez
igazítja a program hosszát és az energiafogyasztást.
A nedvesség- és hőmérséklet érzékelők pontosan
minden ruhadarab számára biztosítják az optimális
kezelést. Ruháit minden alkalommal frissen és

PUHA ÉS SELYMES TAPINTÁSÚ RUHÁK, MINDEN
NAP
A SoftPlus technológia lehetővé teszi az öblítő
teljesen egyenletes eloszlását az anyagokon. Ruhái
lágyabbak, selymesebbek és puhábbak lesznek,
miközben a szövetszálak sem sérülnek, így
legféltettebb holmijai is hosszabb ideig maradnak jó

More Benefits :
ENERGIAHATÉKONY MOSÁS, A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT•

SPECIÁLIS DOB•

A létező legtartósabb inverter motor•

Features :

Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.95
kWh, 53 l a 9 kg-os, 60 °C-os pamut
programhoz

•

Mosási programok: pamut, műszál,
kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, anti-allergén,
gyorsprogram: 20 min-3kg, kültéri
ruházat, paplanmosás,
vasaláskönnyítő,
centrifuga/szivattyúzás

•

FOLTMOSÁS opció•
Kiegyensúlyozó automatika•
Közepes LCD-kijelző•
Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű
technológia, mely érzékeli és
figyelembe veszi a töltet nagyságát

•

Késleltetett indítás opció•
A mosószer-adagoló rekeszek száma:
3 rekeszes

•

Gyerekzár•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Vízelárasztás elleni védelem•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L6FEG49S•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Max. ruhatöltet (kg) : 9•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400•
Motor : inverter•
Kijelzés : közepes LCD•
Programok : pamut, műszál, kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, anti-allergén, gyorsprogram: 20 min-3kg, kültéri
ruházat, paplanmosás, vasaláskönnyítő, centrifuga/szivattyúzás

•

Szenzorok : átfolyásmérő•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue + Premium Certified
Ariel/Lenor

•

Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló (elektronikus)•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centrifuga zajszint (dBA) : 75•
Nettó súly (kg) : 77.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 630•
 Max. mélység (mm) : 660•

Product Description :


