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Mindig ropogós ingek

A csendes működésű és ruháit páratlanul kíméletesen
ápoló AEG 8000 beépíthető mosógép remekül illik az
otthoni készülékekhez. Az ÖKOMix vizet kever a
mosószerhez és az öblítőszerhez, mielőtt azok a
dobba jutnának. A kényesebb szövetek még a

A szövetszálak magas fokú védelme azÖKOMix
technológiával
Az ÖKOMix segítségével minden mosószer szemcse
és öblítőcsepp elkeveredik a vízzel, még azelőtt
feloldódik és teljesen aktiválódik, mielőtt egyáltalán
elérné a dobot. Ez az első olyan mosási technológia,
amely teljesen egyenletesen oszlatja el a mosószert

Kiemelkedő mosási eredmény mindössze 59 perc
alatt az ÖKOPower programmal
Az ÖKOPower napi mosóprogram mindent megad
Önnek, amire szüksége van. Mossa ki a ruhákat
mindössze 59 perc alatt nagyszerű eredménnyel és
alacsony energiafogyasztással. Ez az ideális program
mindennapos használatra, ha nem akar

More Benefits :
A ProSteam program a mosások között is frissen tartja ruháit.•

A ProSense Technology® személyre szabott tisztítást kölcsönöz a ruhák
számára.

•

Az AEG mosógépek különösen csendes működésűek.•

Features :

Teljesen beépíthető mosógép, melyet
akár konyhájába is könnyedén
beépíthet

•

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

•

Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.63
kWh, 52 l a 8 kg-os, 60 °C-os pamut
programhoz

•

Jet system (esőztető) mosási
technológia

•

Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Mosási programok: Be/Ki, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, ÖKO Power , Steam,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, anti-
allergén, paplanmosás, 20 perc 3 kg,
sportruha, farmer, Wool/Silk

•

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:
3 rekeszes

•

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

•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L8FBE48SI•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-40%•
Max. ruhatöltet (kg) : 8•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400•
Motor : ÖkoInverter•
Kijelzés : közepes LED kijelző•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, ÖKO Power , Steam, centrifuga/szivattyúzás, öblítés,
anti-allergén, paplanmosás, 20 perc 3 kg, sportruha, farmer,
Wool/Silk

•

Szenzorok : Aqua control szenzor, ProSense, átfolyásmérő•
Woolmark minősítés : Woolmark Green•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Control•
Mosási zajszint (dBA) : 50•
Centrifuga zajszint (dBA) : 68•
Nettó súly (kg) : 73.5•
 Magasság (mm) : 819•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 540•
 Max. mélység (mm) : 553•

Product Description :
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