L7FEE68S Eestlaetav pesumasin
TUTVUSTAME TRIIKSÄRKIDE KAITSJAT
Professionaalse välimuse igapäevane hoidmine ei
tohiks olla vaevarikas. Meie ProSteam® tehnoloogiat
kasutades säilitavad teie särgid värske väljanägemise
pikemalt, sest kortse on pesul ligi kolmandiku võrra
vähem. Vähem kuiva kuumust ja triikimist säästab

VÄHEM TRIIKIMIST. VÄRSKENDATUD RIIDED
Need AEG pesumasinad kasutavad kortsus riiete
kiireks värskendamiseks ja silumiseks auru. Lühikese
ja õrnatoimelise programmiga saate riietelt turvaliselt
eemaldada lõhnad ja kortsud. Soovi korral võite
pesutsükli lõpetada hoopis õrna aurufunktsiooniga, nii
HOOLITSEMINE RIIETE EEST. VEE JA ENERGIA
KOKKUHOID
ProSense technology® kaalub automaatselt kõiki
pesukoguseid, määrates iga kord sobivaima
tsüklipikkuse. Sensorid valivad täpse pesuaja,
tagades pestavate esemete parima hoolduse. Teie
pesu on alati puhas ja värske; lisaks sellele hoiate

Täiendavad toote eelised:
• NAUTIGE RIIETE IMELIST PEHMUST
• ENERGIATÕHUS PESEMINE ERAKORDSELT LÜHIKESE AJAGA
• ÖKOINVERTER, MADALAIM ENERGIATARBIMINE

Toote omadused:

Tehnilised andmed:

Toote kirjeldus:

• Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus:
1600 p/min
•Pesuprogrammid: puuvill, sünteetika,
õrnpesu, villased esemed pluss,
auruga värskendamine,
allergiavastane, kiirpesu 20 min 3 kg,
spordirõivad, voodipesu, teksad
•Ajasäästu valikud
•Trumli tasakaalukontroll
•Fuzzy Logic tehnoloogia, kohandub
pesukogusega
•Viitstardi võimalus
•Lapselukk
•Jalad: 4 reguleeritavat
•Üleujutuskaitse Aqua Control sensoriga

• Tootekujundus : Tootekujundus
•Värvus : valge
•Mõõtmed : Mõõtmed
•Mõõtmed KxLxS, mm : 850x600x571
•Toitejuhtme pikkus, m : 1.5
•Mahutavus : Mahutavus
•Suurim pesukogus, kg : 8
•Tooteomadused : Tooteomadused
•Energiaklass (2010/30/EC) : A+++ -30%
•Aastane energiakulu, kWh (2010/30/EC) : 137,0
•Pesutulemus : A
•Tsentrifuugiklass (2010/30/EC) : A
•Tsentrifuugi max kiirus, p/min (2010/30/EC) : 1600
•Aastane veekulu, l (2010/30/EC) : 10999
•Sisselülitunud oleku pikkus, min (2010/30/EC) : 5
•Müratase pesemisel, dB(A) (2010/30/EC) : 51
•Müratase tsentrifuugimisel, dB(A) (2010/30/EC) : 77
•Energiatarbivus : Energiatarbivus
•Energiakulu väljalülitatult, W (2010/30/EC) : 0,30
•Energiakulu sisselülitatult, W (2010/30/EC) : 0,30
•Võimsustarve, W : 2200
•Pinge, V : 230
•Kaitse, A : 10
•Muu : Muu
•Lisad : lapselukk, lisaloputus, põhjakate, vedela loputusaine
klapp, mutrivõti, Soft Plus
•Netokaal, kg : 73.5
•EAN-i kood : 7332543501991
•Product Partner Code : All Partn

Invertermootoriga
eestlaetav pesumasin
mahutab 8 kg.
Auruprogramm kortsude
silumiseks.
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