priekšas ielādes veļas mašīna
L8FBE48SI

Piedāvājam smalko kreklu aizstāvi
AEG iebūvējamā 8000. sērijas veļas mazgājamā mašīna nevainojami iederas
telpā ar citām ierīcēm, rada zemu trokšņa līmeni un nepārspējami labi rūpējas
par drēbēm. ÖKOMix sajauc mazgāšanas līdzekļus ar mīkstinātāju un ūdeni,
pirms tie nokļūst veļas tilpnē. Tādēļ smalki audumi tiek aprūpēti un izmazgāti
pat ļoti īsu ciklu laikā.
Iebūvējama, C, 8kg, 1351rpm, ŪP 47 l/ciklā, ÖKOMix, vidējs LED displejs,
skārienjutīgi vadības taustiņi, ProSence, Time Manager, ProSteam, invertora
motors, 68dB

Priekšrocības un funkcijas
Šķiedru aizsardzība ar ÖKOMix tehnoloģiju
Izmantojot ÖKOMix, pilnīgi viss veļas mazgāšanas
līdzekļa un mīkstinātāja daudzuma sajaucas ar ūdeni,
izšķīstot un aktivizējoties pilnībā, pirms tas pat vēl
nonāk veļas tilpnē. Tā ir pasaulē pirmā veļas
mazgājamo mašīnu tehnoloģija, kas pilnīgi vienmērīgi
izplata mazgāšanas līdzekļus un

Tīrība 59 minūtēs, izmantojot ÖKOPower
programmu
ÖKOPower ir ikdienas mazgāšanas programma, kas
sniedz visu, kas jums nepieciešams. Izmazgājiet
drēbes tikai 59 minūtēs, panākot lieliskus rezultātus un
patērējot mazāk enerģijas. Tā ir ideāla programma
ikdienas lietošanai, neatsakoties no veiktspējas vai
ilgtspējas.

Atsvaidziniet un samaziniet krokas ar ProSteam
ProSteam izmanto tvaiku kā ātru un ērtu saburzījušos
drēbju atsvaidzināšanas veidu, lai tās uzreiz varētu
valkāt. Īsās un maigās programmas droši likvidē
smakas un samazina krokas sausās drēbēs. Vai arī jūs
varat pabeigt mazgāšanas ciklu ar maigu tvaiku, lai
drēbes gandrīz pavisam nebūtu jāgludina.

Pielāgoti cikli ar ProSense Technology®
ProSense Technology® automātiski nosver ievietotās drēbes, lai piedāvātu
individuāli piemērotu ciklu. Sensori tad precīzi regulē mazgāšanas laiku,
nodrošinot optimālu katra apģērba mazgāšanu. Jūsu veļa katru reizi jutīsies
svaiga un jauna, turklāt jūs ietaupīsiet arī ūdeni un enerģiju.
Klusa mašīna ērtam mājoklim
Klusā veļas mazgājamā mašīna nodrošina zemu trokšņa līmeni darbības laikā.
Mazinot traucēkļus un uzturot ērtu mājokli.

• Iebūvējama veļas mazgājamā mašīna
• Īpaši zemi patēriņa rādītāji: 0.63 kWh, 55l programmai Kokvilna 60°C ar 8 kg
mazgāšanas noslodzi
• Izsmidzināšanas sistēmas mazgāšanas tehnoloģija
• ÖKOInverter motors: viszemākais elektroenerģijas patēriņš ar visaugstāko
efektivitāti un ilgāko darbmūžu.
• SoftPlus opcija
• ProSteam tvaika apstrādes programmas
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā
režīmā
• Mazgāšanas programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā veļa,
OKOPower, tvaiks, izgriešana/atsūknēšana, skalošana, pretalerģijas, sega,
20Min 3Kg, sporta, džinss, vilna/zīds
• Programmas norises ilguma samazināšanas iespējas
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Fuzzy Logic tehnoloģija, kas piemērojas iekrautās veļas svaram
• Bērnu aizsardzības ierīce
• Kājiņas: 4 regulējamas
• Aqua Control sensori

priekšas ielādes veļas mašīna
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Produkta specifikācija
Krāsa
A x P x D, mm
Veļas ietilpība, kg
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits,
rpm
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100
mazg. ciklos
Mazgāšanas efektivitātes klase
Centrifūgas efektivitātes klase
Atlikušā mitruma daudzums, %
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW
Tīkla spriegums, V
Pieslēguma jauda, W
Drošinātājs, A
Motora veids
Displeja veids
Programmas norises indikācijas
Woolmark sertifikāts
Balansa kontrole
Ūdens pieslēgums
Tvaika funkcija

Balta
819x596x540
8
1351
63
A
B
52
68
230
2000
10
Permanents magnēts
Vidējs LED
uz šķidro kristālu displeja
Zaļais
Ir
pie aukstā
Yes

