
ÖKOINVERTER, A LEGALACSONYABB ENERGIAFOGYASZTÁS
Az energiahatékony ÖKOInverter motor a legmagasabb hatékonyságot és 
tartósságot kínálja és kimagasló teljesítményt biztosít, bármilyen programot is 
választ.

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

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.

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.

KEVESEBB VASALÁS. SIMÁBB RUHÁK 
A ProSteam® technológia lehetővé teszi, hogy a 
mosási programot gőzöléssel fejezze be a gyűrődések 
csökkentése érdekében, vagy külön gőzölési 
programmal frissítse fel a ruhákat – így a tökéletes 
simaság erőfeszítés nélkül válik elérhetővé nap nap 
után.

Tiszta, ropogós ingek
Az AEG 7000 sorozat helytakarékos kivitelű felültöltős mosógépeiben 
alkalmazott ProSteam® technológia a gőz erejével csökkenti a gyűrődéseket, 
és frissíti fel a ruhákat. Tökéletes simaság erőfeszítés nélkül, nap nap után. 

Product Benefits & Features

• Felültöltős mosógép
• Mosási kapacitás: 7 kg kg
• Nagy LCD-kijelző
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, Gőzprogram, 20 perc 3 kg,  kültéri ruházat,  takaró,  farmerprogram, 
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 LTN7E272E
Mosási kapacitás (kg) 7 kg
Kijelző típusa közepes LCD
Motor ÖkoInverter

Programok

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

farmerprogram, Antiallergén
Woolmark minősítés Woolmark Green
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 úszókapcsoló
Nettó súly (kg) 59
 Magasság (mm)  890
Szélesség (mm)  400
Mélység (mm) 600
 Max. mélység (mm) 600
Energiaosztály C

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 59

Súlyozott vízfogyasztás(l) 45
Eco 40-60 program időtartama 3:25
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1151
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 78
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53,6

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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