
IZLĪDZINI KROKAS AR TVAIKU, LAI MAZĀK GLUDINĀTU
Tvaika programmas laikā tiek mīkstinātas auduma šķiedras, lai samazinātu 
auduma burzījumus un tie nebūtu jāgludina, nodrošinot, ka apģērbs ilgāk 
izskatās labi un to ir patīkami valkāt. Iespēja apģērbu ātri atsvaidzināt bez 
ilgstošas tā pakļaušanas garam mazgāšanas ciklam, nozīmē, ka apģērbs spēs 
izturēt laika pārbaudi.

IZCILI REZULTĀTI, PATĒRĒJOT MAZĀK LAIKU UN ENERĢIJU
Mūsu ÖKOPower NonStop 4 h/5 kg programma piedāvā visefektīvākos 
mazgāšanas un žāvēšanas ciklus visīsākā iespējamā laikā. Tā mazgā un žāvē 
5 kg veļas četrās stundās, tādējādi nodrošinot visekonomiskāko mūsdienu 
tirgū pieejamo veiktspēju, ietaupot gan laiku, gan enerģiju. 

DUĀLĀ TEHNOLOĢIJA SAUDZĪGAI APRŪPEI
Mūsu DualSense tehnoloģija pielāgo temperatūru un 
veļas tilpnes kustību dažādiem audumiem un attiecīgi 
noregulē programmas. Zemāka temperatūra un 
kontrolētas kustības palīdz uzmanīgi izmazgāt un 
izžāvēt visu, sākot no smalkveļas, beidzot ar āra 
drēbēm, vienā piegājienā.

NOREGULĒTI CIKLI NODROŠINA 
NEPĀRSPĒJAMAS ĒRTĪBAS
ProSense Technology® automātiski pielāgo 
mazgāšanas un žāvēšanas laiku mazgājamās veļas 
daudzumam. Gādājot par ērtiem un ekonomiskiem 
cikliem un ietaupot laiku, enerģiju un ūdeni — 
neatkarīgi no ievietotās veļas daudzuma.

ILGSTOŠA MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS 
AIZSARDZĪBA 

B/E, 1551 rpm, ietilpība 10 kg/ žāvējot 6 kg, liels LED displejs, skārienjutīgi 
taustiņi, ÖKOMix, ProSense, svara sensors, Time Manager, traipu tīrīšanas 
funkcija, tvaika apstrādes programma, invertora motors

JŪSU KLASIKAS AIZSARDZĪBAS IEVIEŠANA.
AEG veļas mašīnu ar žāvētāju 8000. sērijai raksturīga ÖKOMix tehnoloģija — 
unikāla iepriekšēja mazgāšanas līdzekļu sajaukšana ar ūdeni, lai nodrošinātu 
pilnīgu jūsu drēbju aizsardzību vienā piegājienā. 

Priekšrocības un funkcijas

• Kondensācijas tipa žāvētājs:  žāvēšanas laikā mitrums tiek novadīts speciālā 
ūdens konteinerā, gaisa nosūknēšana nav nepieciešama
• ProSteam tvaika apstrādes programmas
• Programma 'Mazgāšana ar rokām' ļauj veļas mašīnā mazgāt veļu, uz kuras 
kopšanas etiķetes norādīts 'mazgāt ar rokām'
• Programma 'Vilna' ļauj veļas mašīnā mazgāt vilnas izstrādājumus, uz kuru 
kopšanas etiķetes ir norādes par saudzīgu mazgāšanu
• Programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā veļa, vilna/mazgāšana 
ar rokām, virsdrēbes, OKOPower (5Kg/4h) One go, tvaiks, skalošana, 
izgriešana/atsūknēšana
• Putu novēršanas skalošanas sistēma
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Aizsardzība pret noplūdēm
• Papildus skalošana
• Traipu tīrīšana
• Svara sensors
• XXL ProTex veļas tvertne
• Komplektācijā aizbīdnis šķidrā mazgāšanas līdzekļa izmantošanai
• Automātiskā žāvēšana
• Bērnu drošības funkcija
• Žāvēšana iestatot žāvēšanas laiku
• Balsta kājas: 4 regulējamas
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Uzstādīšana Brīvstāvoša
Krāsa Balta
Veļas ietilpība, kg 10
Veļas ietilpība žāvējot, kg 6
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 1551

A x P x D, mm 847x597x631
Displeja veids liels LED
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 59

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. un žāv. ciklos 356

Ūdens patēriņš 1 mazg./žāvēšanas 
ciklā, l 70

Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 76
Atlikušā mitruma daudzums, % 50

Programmu saraksts

Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā 
veļa, vilna/mazgāšana ar rokām, 

virsdrēbes, OKOPower (5Kg/4h) One 
go, tvaiks, skalošana, 

izgriešana/atsūknēšana
Mazgāšanas tehnoloģija Oko Mix
Žāvēšanas tehnoloģija Kondensāta tipa
Programmas norises indikācijas uz šķidro kristālu displeja

Sensori svara sensors, Aqua control, ūdens 
plūsmas sensors, Prosense

Woolmark sertifikāts Zilais
Ūdens pieslēgums pie aukstā
Tvaika funkcija Yes
Pieslēguma jauda, W 2200
Tīkla spriegums, V 230
Drošinātājs, A 10
Motora veids Permanents magnēts

Produkta specifikācija
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