
Kevesebb gyűrődés, friss megjelenés
A gőzprogram lágyan kisimítja a szövetszálakat, így Önnek kevesebb időt kell 
vasalással töltenie. Ráadásul amellett, hogy csökkenti a gyűrődéseket, 
felfrissíti a ruhákat és eltávolítja a szövetekből a kellemetlen szagokat is.

Tiszta és száraz ruhák, akár 3 óra alatt
A NonStop 3ó/3kg program képes akár 3 kg ruhát kimosni és megszárítani, 
mindössze 3 óra alatt. Ez azt jelenti, hogy a szennyesben lévő ruháit 3 óra 
múlva már fel is veheti, úgy, hogy közben rá sem kell néznie a gépre. A 
ruhaápolás legkényelmesebb módja, kompromisszumok nélkül. 

Kivételes mosás ész szárítás, egy programmal
A DualSense technológia a hőmérsékletet és a dob 
mozgását a különböző szövettípusokhoz igazítja, és a 
programbeállításokat is ennek megfelelően módosítja. 
Az alacsonyabb hőfok és a szabályozott mozgás 
lehetővé teszi, hogy a finom gyapjúruháktól a 
sportruházatig mindent biztonságosan moshasson és

Mindennapi gondoskodás
A ProSense® technológia precíz érzékelők 
segítségével minden töltetet megmér, és ahhoz igazítja 
a mosási és a szárítási időt, valamint a víz- és 
energiafogyasztást. A ruhák minden alkalommal 
kíméletes gondoskodásban részesülnek, nem lesznek 
túlmosva vagy túlszárítva, így hosszabb ideig jó 
formában

Emergiahatékony szárítás kíméletesen, alacsony 
hőfokon
Az AEG SensiDry® mosó-szárítógép a világon elsőként 
használja a hőszivattyús technológiát, ami lehetővé 
teszi a minden eddiginél kíméletesebb, alacsony 
hőfokon történő szárítást. Más gépekhez képest akár 
40%-kal alcsonyabb az energiafogyasztás. 
Mindeközben óvja a ruhákat is, miközben minden

Hőszivattyús technológia: egyedülálló védelem a ruháknak
A világ első hőszivattyús mosó-szárítógépe, mely minden eddiginél 
kíméletesebben mos és szárít. A SensiDry® technológia óvja a ruhákat a 
fölösleges túlmosástól, ráadásul jóval alacsonyabb hőfokon szárít, mint a 
hagyományos szárítógépek. Így a ruhák illatosabbak lesznek szárítás után, és 
hosszú ideig olyan jó formában maradnak,

Product Benefits & Features

• Szabadonálló mosó-szárítógép
• Mosási kapacitás: 10 kgkg
• Kézimosás program
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Gyapjúmosás program
• Programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál, NonStop 3h/3kg,  selyem,  
gyapjú/kézimosás,  kültéri ruházat, Gőzprogram,  öblítés,  
centrifuga/szivattyúzás
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Vízelárasztás elleni védelem
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Márkanév AEG
Modellnév L9WBCN61B
Szárítási technológia hőszivattyús szárítás
Mosási kapacitás (kg) 10 kg
Kijelző típusa nagy LED kijelző

Programok

Eco 40-60,  pamut,  műszál, NonStop 
3h/3kg,  selyem,  gyapjú/kézimosás,  
kültéri ruházat, Gőzprogram,  öblítés,  

centrifuga/szivattyúzás
Motor ÖkoInverter
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) 1.8
 Magasság (mm)  870
 Max. mélység (mm) 660
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 636
Energiaosztály A
Energiaosztály (teljes működési ciklus) C

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - teljes működési ciklus (kWh) 252

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - mosási ciklus (kWh) 0.512

Max. ruhatöltet (kg) 6
Súlyozott vízfogyasztás/ ciklus - teljes 
működési ciklus (l) 50

Súlyozott vízfogyasztás/ciklus - Eco 
40-60 mosó programban (l) 47

Eco 40-60 program időtartama - teljes 
működési ciklus 9:40

Eco 40-60 program időtartama 3:55
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 76
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1551
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Max. hőmérséklet (névleges mosási 
kapacitás) 39

Product Specification

Mosó-szárítógép, gőzprogram, hőszivattyús szárítás

L9WBCN61B

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1699212?signature=a54014ee828ef3a2914a9d88296e39d88dadec933b13abf378e21a54e774bed4

