
ProSense: óvja a ruhákat, időt és energiát takarít meg
A ProSense® technológia mindig az aktuális töltet súlyához igazítja a 
mosóprogramot. A szenzorok felmérik a töltet nagyságát, majd ehhez igazítják 
a mosási időt, a víz- és az energiafogyasztást. Így a ruhák minden alkalommal 
optimális tisztításban részesülnek anélkül, hogy idő előtt elhasználódnának.

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.

MyWash - 49 perces gyorsmosás
A MyWash 49 perces programot a gyakran hordott, 
kevéssé szennyezett ruhák hatékony és gyors 
tisztításához tervezték, ezért képes akár 5 kg ruhát 
kimosni, mindössze 49 perc alatt. 

Mosógép és szárítógép, amelyek kommunikálnak 
egymással
A MyAEG Care alkalmazással összekapcsolhatja 
mosógépét a hozzáillő szárítógéppel. Így távolról is 
nyomon követheti a programok állapotát és a hátralévő 
időt. Sőt, az applikáció arról is értesítést küld, amikor át 
kell pakolni a ruhákat a mosógépből a szárítógépbe. 

SoftWater: lágyabb víz, kíméletes mosás
A SoftWater technológia gondoskodik róla, hogy az 
ásványi anyagoktól megtisztított, lágy vízben a 
mosószer alacsony hőmérsékleten is a lehető 
leghatékonyabban dolgozzon. A ruhák tökéletesen 
tiszták lesznek, nem mennek össze és megőrzik 
tartásukat, színüket.

SoftWater: élénk színek, mosásról mosásra
A SoftWater technológia tisztítja és lágyítja a vizet, mielőtt az bekerülne a 
dobba. A lágy vízben hatékonyabban működnek a mosószerek, ezért a ruhák 
már 30 fokon is olyan tiszták lesznek, mintha 60 fokon mosta volna őket. Ám 
közben megőrzik puhaságukat és élénk, telt színüket. 

Product Benefits & Features

• Max. centrifuga fordulatszám (ford./perc): 1400 ford/perc
• Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.32 kWh, 53 l a 9 kg kg-os, 60 °C-os 
pamut programhoz
• Jet system (esőztető) mosási technológia
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok:  centrifuga/szivattyúzás, My Wash 49 perces program,  
pamut, Eco 40-60,  műszál,  kímélő mosás,  gyapjú, Pehely kabát, 20 perc 3 
kg,  kültéri ruházat, Gőzprogram, Színes mosás, Ágynemű XL,  farmer,  
sportruha,  takaró,  selyem,  mikroszálas anyag, Törülköző mosás,  polár 
program, Munkaruha,  függöny, Mosógép tisztítás,  öblítés
• TimeSave - programrövidítő opció
• FOLTMOSÁS opció
• Belső világítás
• A mosószer-adagoló rekeszek száma: 2+1
• Gyerekzár
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Vízelárasztás elleni védelem Aqua Control szenzorral
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Márkanév AEG
Modellnév L9FBB49B
Energiaosztály (kereskedelmi) A+++-70%
Mosási kapacitás (kg) 9 kg
Centrifuga max. (ford./perc) 1400 f/p
Applikációs vezérlés WIFI,
Motor ÖkoInverter
Kijelzés nagy LCD kijelző

Programok

 centrifuga/szivattyúzás, My Wash 49 
perces program,  pamut, Eco 40-60,  

műszál,  kímélő mosás,  gyapjú, 
Pehely kabát, 20 perc 3 kg,  kültéri 

ruházat, Gőzprogram, Színes mosás, 
Ágynemű XL,  farmer,  sportruha,  

takaró,  selyem,  mikroszálas anyag, 
Törülköző mosás,  polár program, 
Munkaruha,  függöny, Mosógép 

tisztítás,  öblítés
Szenzorok  Aqua control szenzor,  átfolyásmérő, 

ProSense
Woolmark minősítés Woolmark Green + Ariel tanúsítvány
Belső világítás van
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 150

Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) , 1.5
Mosási zajszint (dBA) 47
Centrifuga zajszint (dBA) 73
Nettó súly (kg) 78.5
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597

Product Specification
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