
L9WBE49W Front loaded WD

Egyedülálló védelem a ruhatárának.

A forradalmian új ÖKOKombi sorozat SensiDry® technológiája személyre
szabottan végzi a különböző ruhatípusok szárítását, legyen az selyem, gyapjú
vagy utcai ruházat. A hőszivattyús rendszer a hőmérséklet és a dobmozgás
szabályozásával gondoskodik arról, hogy minden ruhadarab tökéletesen
mosott és szárított legyen. Minden alkalommal.

ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET A NAGYOBB
HATÉKONYSÁGÉRT ÉS GAZDASÁGOSSÁGÉRT
Mosó-szárító gépünkben világelsőként jelenik meg az
úttörő SensiDry Technology®. Páratlan
textilkarbantartási ismereteinknek köszönhetően az
ÖKOKombi hatékony és gazdaságos programokat
kínál. Más készülékekhez viszonyítva mindez akár

KETTŐS TECHNOLÓGIA A KÍMÉLETES KEZELÉS
GARANCIÁJA
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 azt
jelenti, hogy a finom ruhaneműtől a sportruházatig

More Benefits :
Tökéletes precizitás a legkisebb töltetnél is•

3 kg ruhanemű mosása és szárítása egy menetben — mindössze 3 óra alatt.•

GŐZFÜRDŐ A VASALÁS MEGKÖNNYÍTÉSÉÉRT•

Features :

Szabadonálló mosó-szárítógép•
Mosási kapacitás: 9kg, kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

Szárítási kapacitás: 6 kg•
Késleltetett indítás opció•
Kézimosás program•
Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Gyapjúmosás program•
Programok: pamut, pamut gazdaságos,
műszál, 3 óra/ 3 kg, kímélő mosás,
selyem, Gyapjú / Kézi mosás, kültéri
ruházat, Gőzprogram, öblítés

•

Habérzékelő öblítési rendszer•
Kiegyensúlyozó centrifuga•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Vízelárasztás elleni védelem•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L9WBE49W•
Energiaosztály : A•
Szárítási technológia : Hőszivattyús•
Mosási kapacitás (kg) : 9kg,•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 6•
Kijelző típusa : közepes LCD•
Programok : pamut, pamut gazdaságos, műszál, 3 óra/ 3 kg,
kímélő mosás, selyem, Gyapjú / Kézi mosás, kültéri ruházat,
Gőzprogram, öblítés

•

Motor : ÖkoInverter•
Dob kialakítása : Protex szövetkímélő•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centr. zajszint (dBA) : 75•
Szárítási zajszint : 66•
 Magasság (mm) : 870•
Szélesség (mm) : 600•
 Max. mélység (mm) : 660•
Mélység (mm) : 630•

Product Description :


