
L9WBC61B Front loaded WD

EGYEDÜLÁLLÓ VÉDELEM A RUHATÁRÁNAK.

Szárítson meg minden kimosott ruhát egyetlen
művelettel. A forradalmian új ÖKOKombi sorozat
SensiDry® technológiája személyre szabottan végzi a
különböző ruhatípusok szárítását, legyen az
fehérnemű, gyapjú vagy utcai ruházat. A hőszivattyús

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

EGYEDILEG SZABÁLYZOTT CIKLUSOK A
TÖKÉLETES KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN
A ProSense Technology® automatikusan a töltet
méretéhez igazítja a mosási és szárítási időt. Így a
ciklusok kényelmesek és gazdaságosak – hiszen időt,
energiát és vizet takarítanak meg – függetlenül az
aktuális töltet méretétől.

More Benefits :
A DualSense technológia minden ruhaneműt – a csak kézzel mosható gyapjú-
és finom holmikat is – gyengéden kimos és megszárít

•

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

Features :

Szabadonálló mosó-szárítógép•
Mosási kapacitás: 10 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1600

•

Szárítási kapacitás: 6 kg•
Késleltetett indítás opció•
Gyapjúmosás program•
Programok: pamut, pamut gazdaságos,
műszál, kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, Outdoor program, 3
óra/ 3 kg, frissítő gőz, öblítés,
centrifuga/szivattyúzás

•

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

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L9WBC61B•
Energiaosztály : A•
Szárítási technológia : Hőszivattyús•
Max. ruhatöltet (kg) : 10•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 6•
Kijelző típusa : nagy LED kijelző•
Programok : pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő mosás,
Wool Plus gyapjúprogram, Outdoor program, 3 óra/ 3 kg, frissítő
gőz, öblítés, centrifuga/szivattyúzás

•

Motor : ÖkoInverter•
Dob kialakítása : Protex szövetkímélő•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centr. zajszint (dBA) : 77•
Szárítási zajszint : 66•
 Magasság (mm) : 870•
Szélesség (mm) : 600•
 Max. mélység (mm) : 660•
Mélység (mm) : 630•

Product Description :
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