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ELFELEJTHETI A GYŰRÖTT INGEKET

A ProSteam® technológia akár egyharmadával
csökkenti a gyűrődéseket, és gyorsan felfrissíti a
ruhákat. A száraz tisztítás és a vasalás csökkentése
kisebb megterhelést jelent a szövetszálaknak.
Élvezze, hogy ingei hosszabb ideig tűnnek frissen

KEVESEBB VASALÁS, FRISSEBB RUHÁK

Ezek az AEG mosógépek egy kis gőz segítségével
gyorsan és könnyedén felfrissítik gyűrött ruháit. A
rövid, gyengéd gőzprogrammal biztonságosan
eltávolíthatja a szagokat, és csökkentheti a
gyűrődéseket a száraz ruhákon. A mosási ciklus

VIGYÁZ A RUHÁKRA, VIZET ÉS ENERGIÁT
TAKARÍT MEG
A ProSense technológia® a töltet mennyiségéhez
igazítja a program hosszát és az energiafogyasztást.
A nedvesség- és hőmérséklet érzékelők pontosan
minden ruhadarab számára biztosítják az optimális
kezelést. Ruháit minden alkalommal frissen és

More Benefits :
PUHA ÉS SELYMES TAPINTÁSÚ RUHÁK, MINDEN NAP•

ENERGIAHATÉKONY MOSÁS, A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT•

ÖKOINVERTER, A LEGKEDVEZŐBB ENERGIAFOGYASZTÁS•

Features :

Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

Igen alacsony fogyasztási értékek: 0.81
kWh, 54 l a 9kg, kg-os, 60 °C-os pamut
programhoz

•

Mosási programok: pamut, műszál,
kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, frissítő gőz, anti-
allergén, gyorsprogram: 20 min-3kg,
kültéri ruházat, paplanmosás,
farmerprogram

•

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

•

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

•

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

•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : L7FEE49S•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-30%•
Mosási kapacitás (kg) : 9kg,•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400 f/p•
Motor : ÖkoInverter•
Kijelzés : közepes LCD kijelző•
Programok : pamut, műszál, kímélő mosás, Wool Plus
gyapjúprogram, frissítő gőz, anti-allergén, gyorsprogram: 20 min-
3kg, kültéri ruházat, paplanmosás, farmerprogram

•

Szenzorok : átfolyásmérő, Aqua control szenzor, ProSense•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : Aqua Control•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Control•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centrifuga zajszint (dBA) : 75•
Nettó súly (kg) : 74.5•
 Magasság (mm) : 850•
 Max. mélység (mm) : 660•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 605•

Product Description :

9kg kapacitású elöltöltős
mosógép közepes LCD
kijelzővel,
gőzfunkciókkal és
WoolmarkBlue
minősítéssel
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