
LTX8C373E Top loaded WM

Mindig tiszta ingek

Az AEG 8000 felültöltős mosógépekben alkalmazott ÖkoMix technológia a
finom ruhanemű minden öltését, rostját és cérnáját maximális gondoskodással
tisztítja meg, még rövidebb ciklusoknál is. Kiváló minőségük biztonságban van
– egy elegáns, helytakarékos készüléknek köszönhetően.

Tökéletes textilvédelem

Az ÖKOMix segítségével minden mosószerszemcse és öblítőcsepp
elkeveredik a vízzel, még azelőtt feloldódik és teljesen aktiválódik, mielőtt
elérné a dobot. Ez az első olyan mosási technológia, amely teljesen
egyenletesen oszlatja el a mosószert és az öblítőt, lehetővé téve, hogy minden
szálat elérjenek, megtisztítsanak vagy ápoljanak.

Hatékonyabb napi mosás

Az ÖKOPower napi mosóprogram mindent megad Önnek, amire szüksége van.
Mossa ki a ruhákat mindössze 59 perc alatt nagyszerű eredménnyel és
alacsony energiafogyasztással. Ez az ideális program mindennapos
használatra, ha nem akar kompromisszumot kötni sem a teljesítmény, sem a
fenntarthatóság rovására.

More Benefits :
A gőzprogram egy külön program, amellyel a száraz ruhák gyűrődéseit
csökkenti 30 perc alatt.

•

A ProSense® technológia minden töltetet megmér a ciklus testre szabásához•

A legalacsonyabb energiafogyasztás a legmagasabb fokú hatékonysággal és
tartóssággal.

•

Features :

Felültöltős mosógép•
Mosási kapacitás: 7 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1300

•

Nagy LCD-kijelző•
Mosási programok: pamut, műszál,
kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, frissítő gőz, ÖKO
Power , anti-allergén, gyorsprogram: 20
min-3kg, kültéri ruházat, paplanmosás

•

Késleltetett indítás opció•
Automata dobpozícionálás - a program
végén a dobajtó mindig felül van

•

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

•

Görgők, lábak: 2 állítható láb + 2 görgő•
Extra görgők - a könnyű mozgatáshoz•
Vízelárasztás elleni védelem•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : LTX8C373E•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-30%•
Max. ruhatöltet (kg) : 7•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1300•
Mosási zajszint (dBA) : 49•
Centrifuga zajszint (dBA) : 79•
Kijelző típusa : nagy LCD•
Motor : ÖkoInverter•
Programok : pamut, műszál, kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, frissítő gőz, ÖKO Power , anti-allergén,
gyorsprogram: 20 min-3kg, kültéri ruházat, paplanmosás

•

Woolmark minősítés : Woolmark Green•
Szenzorok : átfolyásmérő, Aqua control szenzor•
Dobpozícionálás : igen, elektronikus•
Betöltő nyílás : Nagy betöltőnyílás•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Stop•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Nettó súly (kg) : 63,00•
 Magasság (mm) : 890•
Szélesség (mm) : 400•
Mélység (mm) : 600•
 Max. mélység (mm) : 600•

Product Description :


