
L6SE26SE Front loaded WM

Ismerje meg a hétköznapi alapruhadarabok védelmezőjét!

Őrizze meg hétköznapi viselete állapotát az AEG 6000-es sorozatú keskeny,
ProSense® technológiájú mosógéppel, amely minimálisra csökkenti a textíliák
elhasználódását. A ProSense minden egyes menetet a behelyezett ruhanemű
tömegéhez igazít, ehhez szabva a felhasznált víz és energia mennyiségét.
Ráadásul a keskeny készülékeknél a maximális eredmény minimális

Víz- és energiatakarékos ProSense® technológia

A ProSense® technológia minden egyes adagot megmér, és ennek
megfelelően precízen beállítja a mosási időt, az adott ruhadarabokhoz igazítva
a tisztítási folyamatot. Így a ruhák minden alkalommal felfrissülnek és
megújulnak a mosásban – ön pedig vizet és energiát takarít meg.

SoftPlus: puhaság és hosszú élettartam a ruháknak

A SoftPlus egyszerre gondoskodik a textíliák védelméről és puhaságáról. Az
utolsó centrifugálási ciklusban az egyes ruhadarabok szétterülnek a dob belső
falán, így az öblítőszer mindenhol átjárja őket, a ruhái pedig minden eddiginél
puhábbak lesznek. Eközben a szálkímélő mosásnak köszönhetően megnöveli
a textíliák élettartamát is.

More Benefits :
A TimeSave funkció gyorsabb és energiahatékonyabb mosást tesz lehetővé.•

A késletetési funkció azt is lehetővé teszi, hogy a mosás az önnek
legmegfelelőbb időpontban kezdődjön.

•

Az inverteres motorok hosszabb élettartamot és jobb teljesítményt
biztosítanak a készülék számára.

•

Features :

Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1200

•

Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.75
kWh, 47 l a 6 kg, kg-os, 60 °C-os
pamut programhoz

•

Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Mosási programok: pamut, műszál,
kímélő mosás, Gyapjú / selyem,
Antiallergy gőz, 20 perc 3 kg,
vasaláskönnyítő, Downing Jackets,
kültéri ruházat, farmer

•

TimeSave - programrövidítő opció•
FOLTMOSÁS opció•
Kiegyensúlyozó automatika•
Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű
technológia, mely érzékeli és
figyelembe veszi a töltet nagyságát

•

Késleltetett indítás opció•
A mosószer-adagoló rekeszek száma:
3 rekeszes

•

Gyerekzár•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Vízelárasztás elleni védelem•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L6SE26SE•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-20%•
Mosási kapacitás (kg) : 6 kg,•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1200 f/p•
Motor : inverter•
Kijelzés : közepes LCD kijelző•
Programok : pamut, műszál, kímélő mosás, Gyapjú / selyem,
Antiallergy gőz, 20 perc 3 kg, vasaláskönnyítő, Downing Jackets,
kültéri ruházat, farmer

•

Szenzorok : nincs•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : Duplafalú cső•
Mosási zajszint (dBA) : 49•
Centrifuga zajszint (dBA) : 73•
Nettó súly (kg) : 58.5•
 Magasság (mm) : 845•
 Max. mélység (mm) : 420•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 380•

Product Description :


