
Mosson a saját időbeosztása szerint, két gyors programmal
A hatékony mosáshoz két gyors programot is kínálunk, hogy még idő 
szűkében is végezhessen a feladatokkal. Válassza a 20 perces programot, 
akár 3 kg ruhatöltetig, vagy a NonStop 60 perces programot, mely alatt 
hatékonyan kimoshatja és megszáríthatja az 1 kg-os töltetet, egyetlen program 
során.

ProSense: óvja a ruhákat, időt és energiát takarít 
meg
A ProSense® technológia mindig az aktuális töltet 
súlyához igazítja a programot. A szenzorok felmérik a 
töltet nagyságát, majd ehhez igazítják az időt, a víz- és 
az energiafogyasztást. Így akár 30% energiát takaríthat 
meg kisebb töltet mosásánál és szárításánál.

Inverter motor: megbízható, kiemelkedő 
teljesítmény 
A készülék inverter motorral működik, amely tartós, 
megbízható és energiatakarékos. A szénkefe nélküli 
inverter technológián alapuló megoldás csökkenti a 
kopást, így tartósabb, miközben maximális 
hatékonyságot kínál, minimális zajjal.

Wash & Dry: mosás és szárítás igény szerint
A Wash & Dry funkció teljes rugalmasságot kínál 
Önnek, lehetővé téve a választást egy teljes mosási-
szárítási ciklus, illetve külön mosó- és 
szárítóprogramok lefuttatása között. 

Mosás és szárítás, egyetlen programban
Ebben a készülékben már egyetlen kombinált mosás és szárításprogrammal 
tisztíthatunk gyapjú és egyéb kényes holmikat. A kombinált mosás-szárítás 5 
különböző programtípushoz állítható be. Kíméletes ápolás garantálva. Még 
egyszerűbben.

Product Benefits & Features

• Szabadonálló mosó-szárítógép
• Mosási kapacitás: 8 kgkg
• Kondenzációs szárítógép: a szárításkor keletkező párát egy 
kondenztartályba vezeti el, így nincs szükség légkivezetésre.
• Gyapjúmosás program
• Programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás,  gyapjú, 20 perc 3 
kg, Antiallergén,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés,  gyapjú szárítás, Delicate 
Dry, Synthetic Drying,  pamut szárítás, NonStop 1h/1kg
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Inverter motor - hatékonyabb és nagyon csendes működés
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Vízelárasztás elleni védelem

Mosó-szárítógép, kondenzációs szárítás
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Márkanév AEG
Modellnév L6WNJ68W
Szárítási technológia kondenzációs szárítás
Mosási kapacitás (kg) 8 kg
Kijelző típusa kis LCD kijelző

Programok

Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő 
mosás,  gyapjú, 20 perc 3 kg, 

Antiallergén,  centrifuga/szivattyúzás,  
öblítés,  gyapjú szárítás, Delicate Dry, 

Synthetic Drying,  pamut szárítás, 
NonStop 1h/1kg

Motor inverter
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme Duplafalú cső
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) 1.8
 Magasság (mm)  847
 Max. mélység (mm) 557
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 534
Energiaosztály D
Energiaosztály (teljes működési ciklus) E

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - teljes működési ciklus (kWh) 266

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - mosási ciklus (kWh) 0.725

Max. ruhatöltet (kg) 4
Súlyozott vízfogyasztás/ ciklus - teljes 
működési ciklus (l) 60

Súlyozott vízfogyasztás/ciklus - Eco 
40-60 mosó programban (l) 45

Eco 40-60 program időtartama - teljes 
működési ciklus 6:15

Eco 40-60 program időtartama 3:30
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 76
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1551
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Max. hőmérséklet (névleges mosási 
kapacitás) 41

Max. hőmérséklet (fél mosási töltet) 37

Product Specification
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