
Gőzprogram: kevesebb vasalás
A ProSteam® technológia egy kis gőz segítségével kisimítja és felfrissíti a 
ruhákat. Az önálló gőzprogram csökkenti a gyűrődéseket és eltávolítja a 
szövetekből a kellemetlen szagokat. A mosási ciklus befejezéseként 
alkalmazható gőzciklus pedig kisimítja a ráncokat, így a ruhák alig, vagy 
egyáltalán nem igényelnek vasalást.

ÖKOMix: óvja a szövetszálakat
Az ÖKOMix technológia vízzel előkeveri a mosószert és az öblítőt, még 
azelőtt, hogy a dobba kerülnének. A tisztítószer így teljesen feloldódik és 
minden szövetszálat elér, ápol és megtisztít. Így a ruhák nem csak tiszták, 
hanem hosszú időn át kifogástalan állapotúak maradnak. 

AutoDose: automatikus mosószer adagolás
Az AutoDose rendszer mindig a megfelelő mennyiségű 
mosószert és öblítőt adagolja a mosáshoz. A mosógép 
precíz érzékelők segítségével kiszámítja az aktuális 
töltetnek megfelelő mosási időt, víz- és 
energiafogyasztást, és ennek megfelelően engedi a 
tisztítószert a dobba. Így óvja a szöveteket a túl

MyAEG Care alkalmazás: a ruhaápolás új 
dimenziója
Csatlakoztassa készülékét a My AEG Care 
alkalmazáshoz és ismerje meg a ruhaápolás új szintjét. 
Keressen meg ruháihoz a legjobb  
programjavaslatokat, vagy állítson be testreszabott 
programokat távolról. Ruháira szabott gondoskodás, 
pár érintéssel.

Gyors és hatékony mosás a mindennapokra
Az ÖKOPower program kiemelkedően hatékonyan, 
mégis alacsony energiafogyasztás mellett mossa 
tisztára a ruhákat, kevesebb, mint egy óra alatt. Ideális 
mindennapi viseletének alapos és kíméletes 
tisztításához. Tiszta ruhák rövidebb idő alatt, 
kompromisszumok nélkül.

Alapos és kíméletes mosás, kevesebb mint egy óra alatt
Az ÖKOPower program gyorsan, mégis kiemelkedően hatékonyan 
gondoskodik ruháiról. Az alacsony hőmérséklet óvja a szöveteket, mégis 
ugyanolyan alapos lesz a mosás. Kiemelkedő védelem, kevesebb energia 
felhasználásával.

Product Benefits & Features

• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut, ÖKO Power ,  műszál,  kímélő 
mosás, Gyapjú / selyem, Gőzprogram, Antiallergén, 20 perc 3 kg,  kültéri 
ruházat
• Egyes programok beállítása csak az applikáción keresztül lehetséges.
• Nyomógomb funkciók:  Be/ki,  gőz, Delayed Start/Remote, start/szünet, 
Temp Selection,  centrifuga fordulatszám, Intensive/Pw, TimeSave,  opciók, 
Softener, Detergent
• Gőzprogram
• TimeSave - programrövidítő opció
• Vízelárasztás elleni védelem Aqua Control szenzorral
• Gyerekzár
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
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Mosási kapacitás (kg) 9 kg
Motor ÖkoInverter
Kijelző nagy LCD kijelző
Woolmark minősítés Woolmark Green
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Kimenő vízcső hossza (cm) 257
Nettó súly (kg) 81.5
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
 Max. mélység (mm) 660
Kábelhossz (m) 1.5
Mélység nyitott ajtóval (mm) 1101
Szín Fehér
Dob űrtartalma (l) 69
WIFI kapcsolat WIFI,
Automatikus mosószer adagolás Igen
Energiaosztály A
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 49

Súlyozott vízfogyasztás(l) 46
Eco 40-60 program időtartama 3:40
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1351
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 75

Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53.4

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

54
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