
LiquiDose: precíz folyékony mosószer adagolás
Tapasztalja meg a precíz folyékony mosószer adagolást a Liquidose 
rendszerrel. Mindig a megfelelő pillanatban juttatja el a dobba a mosószert, 
ezzel optimalizálja a mosás hatékonyságát. A ruhák mindig tisztán és frissen 
kerülnek ki a mosógépből.

Soft-Opening System: könnyen nyitható mosódob ajtó
Ezen a felültöltős mosógépen gondosan megtervezett könnyen nyíló mosódob 
ajtó van, hogy mindig biztonságosan – és akár egy kézzel – be tudjon nyúlni a 
mosódob belsejébe.

Élvezze a lágyabb ruhák érintését
A SoftPlus opció gondoskodik róla, hogy az öblítő a textília minden részét 
elérje, amikor bekerül a dobba; segítségével ruhái lágyabbak, selymesebbek 
és simábbak lesznek, mint valaha, miközben óvja a textíliát, és 
meghosszabbítja a ruhadarabok élettartamát.

Energiatakarékos mosás a lehető legrövidebb idő 
alatt
Az Eco program energiát takarít meg. Az Eco 
TimeSave időt is spórol. A program lehetővé teszi az 
ECO és a TimeSave opciók együttes beállítását, ezzel 
a lehető leggyorsabb energiatakarékos mosógépet 
kínálva Önnek.

Vigyáz a ruhákra. Víz- és energiatakarékos
A ProSense® technológia megméri a töltet súlyát és 
annak megfelelően állítja be a lehető legrövidebb 
programidőt, ami szükséges ahhoz, hogy a ruhák 
tiszták legyenek. Így azok kevésbé lesznek viseltesek 
és megtartják színüket.

Ismerje meg a hétköznapok klasszikus gondoskodóját
Az AEG 6000 felültöltős mosógépekben alkalmazott ProSense® technológia 
mindig a ruhatöltet nagyságához igazítja a mosási ciklust. Az alapos 
mosáshoz szükséges minimális időt alkalmazza. A ruhákat legjobb 
formájukban tartja, és kompakt kivitelével optimális helykihasználást biztosít. 

Product Benefits & Features

• Felültöltős mosógép
• Mosási kapacitás: 6 kg kg
• Nagy LCD-kijelző
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, 20 perc 3 kg,  kültéri ruházat,  takaró,  vasaláskönnyítő,  
centrifuga/szivattyúzás, Antiallergén
• Késleltetett indítás opció
• Automata dobpozícionálás - a program végén a dobajtó mindig felül van
• Görgők, lábak: 2 állítható láb + 2 görgő
• Extra görgők - a könnyű mozgatáshoz
• Vízelárasztás elleni védelem
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Modellnév LTN6G261E
Mosási kapacitás (kg) 6 kg
Kijelző típusa közepes LCD
Motor univerzális

Programok

Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő 
mosás, Gyapjú / selyem, 20 perc 3 kg, 

 kültéri ruházat,  takaró,  
vasaláskönnyítő,  

centrifuga/szivattyúzás, Antiallergén
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Szenzorok  Aqua control szenzor,  átfolyásmérő
Dobpozícionálás igen, elektronikus
Betöltő nyílás lágyan nyíló ajtó
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) 2,4
Bejövő vízcső védelme Aqua Stop
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Nettó súly (kg) 59
 Magasság (mm)  890
Szélesség (mm)  400
Mélység (mm) 600
 Max. mélység (mm) 600
Energiaosztály D

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 65

Súlyozott vízfogyasztás(l) 40
Eco 40-60 program időtartama 3:17
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1151
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 77
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53.5

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

55

Product Specification
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