
L8FBC69SA Front loaded WM

LEGFÉLTETTEBB HOLMIJAIT IS RÁBÍZHATJA

Kedvenc ruhái kíméletes bánásmódot igényelnek,
hogy kiváló minőségüket gyakori viselés mellett is
minél hosszabb ideig megőrizzék. Most először vált
lehetővé az AEG mosógépek ÖKOMix technológiája
segítségével, hogy minden egyes textilszál tiszta és

GONDOSKODIK MINDEN SZÖVETSZÁLRÓL

Egy hagyományos mosógépben a textilszálak
kevesebb, mint egyharmadát éri el az öblítő. Az
ÖKOMix technológia teljesen feloldja a mosószert és
az öblítőt a vízben, még azelőtt, hogy bekerülnének a
dobba. Ez az első olyan mosási technológia, amely

Tartós klasszikus pamut ruhadarabok. AutoDose
adagolóval
Az AutoDose intelligens érzékelői precízen
kiszámítják a mosószer és a vízlágyító mennyiségét,
megvédve ezáltal a ruhaneműket a túladagolásból
eredő idő előtti elhasználódástól. A pamutból készült
ruhadarabok így háromszor hosszabb ideig megőrzik

More Benefits :
A beállítások testre szabásával gondoskodhat ruhái megfelelő ápolásáról. A
My AEG Care ruhaápolási alkalmazással.

•

KIVÁLÓ TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY 30 FOKON, KEVESEBB MINT EGY
ÓRA ALATT

•

KEVESEBB VASALÁS, FRISSEBB RUHÁK•

Features :

Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1600

•

Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.58
kWh, 55 l a 9 kg-os, 60 °C-os pamut
programhoz

•

Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Mosási programok: pamut, pamut
gazdaságos, ÖKO Power , műszál,
kímélő mosás, Wool/Silk, Gőzprogram,
anti-allergén, 20 perc 3 kg, kültéri
ruházat, Machine Clean,
farmerprogram, farmer, ágynemű,
paplanmosás, sportruha, mikroszálas
anyag, Towels, polár program, Working
Clothes, függöny, öblítés, szivattyúzás,
centrifuga

•

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

•

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

•

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

•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L8FBC69SA•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-50%•
Max. ruhatöltet (kg) : 9•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1600•
Motor : ÖkoInverter•
Kijelzés : nagy LCD kijelző•
Programok : pamut, pamut gazdaságos, ÖKO Power , műszál,
kímélő mosás, Wool/Silk, Gőzprogram, anti-allergén, 20 perc 3
kg, kültéri ruházat, Machine Clean, farmerprogram, farmer,
ágynemű, paplanmosás, sportruha, mikroszálas anyag, Towels,
polár program, Working Clothes, függöny, öblítés, szivattyúzás,
centrifuga

•

Szenzorok : átfolyásmérő, Aqua control szenzor, ProSense•
Woolmark minősítés : Woolmark Green•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : Aqua Control•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Control•
Mosási zajszint (dBA) : 47•
Centrifuga zajszint (dBA) : 75•
Nettó súly (kg) : 81.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 605•
 Max. mélység (mm) : 660•

Product Description :


