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A kis fekete ruhák őrangyala

A 9000 sorozatú mosógépek tisztítják és lágyítják a
vizet, és mindössze 30 fokon olyan alaposan
tisztítanak, mint egy 60 fokos mosás, így minden
ruhadarab megtartja eredeti alakját, tapintását és
színét.

LÁGYABB VÍZ, AMI KÍMÉLETES A RUHÁKKAL IS

Az ásványi anyagoktól mentes mosóvíz kíméletes a
ruhákkal. Ez a lágyított vízzel dolgozó AEG mosógép
forradalmian új technológiát használ.

ÖKOMix: EXTRA GONDOSKODÁS

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. Az első olyan mosási technológia, amely

More Benefits :
Csatlakoztassa a berendezéseket az alkalmazáshoz, hogy okosabban és
gyorsabban elérhetővé váljon a kiemelkedő gondoskodás.

•

VIGYÁZ A RUHÁKRA, VIZET ÉS ENERGIÁT TAKARÍT MEG•

KEVESEBB VASALÁS, FRISSEBB RUHÁK•

Features :

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

•

Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.33
kWh, 54 l a 9kg, kg-os, 60 °C-os pamut
programhoz

•

Jet system (esőztető) mosási
technológia

•

Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Mosási programok: szivattyúzás,
centrifuga, Mosógép tisztítás,
ágynemű, paplanmosás, sportruha,
mikroszálas anyag, Törülköző mosás,
polár program, Munkaruha, függöny,
ÖKO Power , Színes mosás, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Gyapjú / selyem, frissítő gőz,
gyorsprogram: 20 min-3kg, kültéri
ruházat, farmerprogram, anti-allergén,
öblítés

•

Kiegyensúlyozó automatika•
Pontos súlyérzékelés (beépített
mérleg)

•

Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű
technológia, mely érzékeli és
figyelembe veszi a töltet nagyságát

•

A mosószer-adagoló rekeszek száma:
2+1

•

Gyerekzár•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L9FEA69S•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-65%•
Mosási kapacitás (kg) : 9kg,•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1600 f/p•
Applikációs vezérlés : WIFI,•
Motor : ÖkoInverter•
Kijelzés : TFT szöveges kijelző•
Programok : szivattyúzás, centrifuga, Mosógép tisztítás,
ágynemű, paplanmosás, sportruha, mikroszálas anyag,
Törülköző mosás, polár program, Munkaruha, függöny, ÖKO
Power , Színes mosás, pamut, pamut gazdaságos, műszál,
kímélő mosás, Gyapjú / selyem, frissítő gőz, gyorsprogram: 20
min-3kg, kültéri ruházat, farmerprogram, anti-allergén, öblítés

•

Szenzorok : súlyszenzor, Aqua control szenzor, átfolyásmérő•
Woolmark minősítés : Woolmark Green + Ariel tanúsítvány•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Control•
Mosási zajszint (dBA) : 47•
Centrifuga zajszint (dBA) : 75•
Nettó súly (kg) : 82.5•
 Magasság (mm) : 850•
 Max. mélység (mm) : 660•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 605•

Product Description :
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