
L7FEE49S priekšas ielādes veļas mašīna

PIEDĀVĀJAM ELEGANTO KREKLU AIZSARGU

Lai izskatītos profesionāli katru dienu, nav jāpieliek
daudz pūļu. Mūsu ProSteam® tehnoloģija nozīmē, ka
jūsu krekli izskatīsies labi ilgāk, burzīšanos samazinot
par vienu trešdaļu. Ja drēbes tiek tīrītas ķīmiskajā
tīrītavā un gludinātas retāk, tas nozīmē, ka šķiedras

RETĀKA GLUDINĀŠANA. SVAIGĀKS APĢĒRBS

Šīs AEG veļas mazgājamās mašīnas izmanto tvaiku
kā ātru un ērtu saburzījušos drēbju atsvaidzināšanas
veidu, lai tās uzreiz varētu valkāt. Īsās un maigās
tvaika programmas droši likvidē aromātus un
samazina krokas sausās drēbēs. Kā arī jūs varat

RŪPES PAR APĢĒRBU. IETAUPA ŪDENI UN
ENERĢIJU
ProSense technology® automātiski nosver ievietotās
drēbes, lai izveidotu individuāli piemērotu ciklu.
Sensori precīzi regulē mazgāšanas laiku, nodrošinot
optimālu katra apģērba mazgāšanu. Jūsu veļa katru
reizi jutīsies svaiga un jauna, turklāt jūs ietaupīsiet arī

Īpašības
SoftPlus rūpējās, lai veļas mīkstinātājs sasniegtu ik katru auduma gabalu.•

Eco TimeSave programma ļauj jums izvēlēties ECO un TimeSave iespējas
vienlaikus, nodrošinot energoefektīvu veļas mazgāšanu, kas turklāt ir ļoti ātra.

•

Vismazākais enerģijas patēriņš ar vislielāko efektivitāti un izturību.•

Funkcijas

Īpaši zemi patēriņa rādītāji: 0.81 kWh,
54 l programmai Kokvilna 60 °C ar 9 kg
mazgāšanas noslodzi

•

ÖKOInverter motors: viszemākais
elektroenerģijas patēriņš ar
visaugstāko efektivitāti un ilgāko
darbmūžu.

•

ProSteam tvaika apstrādes
programmas

•

Mazgāšanas programmas: kokvilna,
sintētika, smalkā veļa, vilna plus,
tvaiks-atsvaidzināšana, pretalerģijas,
ātrā 20 min. 3 kg, virsdrēbes/sporta
apģērbs, segas, džinss

•

Programmas norises ilguma
samazināšanas iespējas

•

Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana•
Fuzzy Logic tehnoloģija, kas
piemērojas iekrautās veļas svaram

•

Atliktais starts•
Bērnu aizsardzības ierīce•
Kājiņas: 4 regulējamas•
Aqua Control sensori•

Specifikācija

Pamatkrāsa : Balta•
A x P x D, mm : 850x600x605•
Veļas ietilpība, kg : 9•
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, rpm : 1400•
Elektroenerģijas patēriņa klase : A+++-30%•
Enerģijas patēriņš gadā, kWh : 152,0•
Ūdens patēriņš gadā, l : 10999•
Mazgāšanas efektivitātes klase : A•
Izgriešanas efektivitātes klase : B•
Atlikušā mitruma daudzums, % : 52•
Trokšņa līmenis mazgāšanas laikā, dB : 51•
Trokšņa līmenis izgriešanas laikā, dB : 75•
Tīkla spriegums, V : 230•
Pieslēguma jauda, W : 2200•
Drošinātājs, A : 10•
Motora veids : Permanents magnēts•
Displeja veids : Vidējs LED•
Programmas norises indikācijas : uz šķidro kristālu displeja•
Woolmark sertifikāts : Zilais•
Balansa kontrole : Ir•
Ūdens pieslēgums : pie aukstā•
Tvaika funkcija : Yes•

Produkta apraksts

Energoefektīvs modelis
ar ECO un Time Save
programmām, kā arī ar
ProSteam® tehnoloģiju
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