priekšas ielādes veļas mašīna
L6SE47SE

Iepazīstieties ar ikdienas klasisko sargātāju
Saglabājiet klasiskos ikdienas apģērbus ar AEG 6000 sērijas kompaktajām
mašīnām, kas aprīkotas ar ProSense technology®, lai drēbes nonēsātos
lēnāk. ProSense pielāgo katru ciklu atbilstoši ievietotās veļas svaram,
izmantojot vajadzīgo ūdens un enerģijas daudzumu. Mūsu kompaktās
mašīnas aizņem minimālu platību, taču nodrošina
490 mm max dziļums, A+++-20%/A/B, 1400 rpm, ietilpība 7 kg, Eco valve,
vidējs LED displejs, skārienjutīgi vadības taustiņi, ProSense, TimeSave, AntiAllergy ar tvaiku, invertora motors, 49/75 dB

Priekšrocības un funkcijas
Ietaupiet ūdeni un enerģiju ar ProSense technology®
Ar ProSense technology® ievietotā veļa tiek nosvērta, un sensori precīzi
noregulē mazgāšanas laikus, nodrošinot optimālo apstrādi katram apģērba
gabalam. Veļa katru reizi smaržo svaigi un jūtas kā jauna. Turklāt jūs ietaupāt
ūdeni un enerģiju.

SoftPlus: mīkstākas, ilgāk kalpojošas drēbes
Softplus aizsargā audumu mīkstināšanas laikā. Pēdējais veļas izgriešanas
cikls izkārto veļu uz veļas mazgājamās mašīnas tilpnes virsmas. Mīkstinātājs
iekļūst katrā auduma daļā. Tādēļ apģērbs ir vēl mīkstāks. Vienlaikus
aizsargājot šķiedras un pagarinot katra apģērba gabala mūžu.

Ātra un energoefektīva veļas mazgāšana ar TimeSave
Patērējiet pēc iespējas mazāk laika un enerģijas, mazgājot veļu, ar TimeSave.
Apvienojiet opcijas Eco un TimeSave un saīsiniet mazgāšanas ciklu,
neupurējot rezultātus.

Gūstiet lielāku brīvību ar atlikto startu
Atliktais starts ļauj jums mazgāt veļu, kad vien vēlaties. Vienkārši iestatiet
starta laiku un dodieties savās darīšanās.
Fāzu motors, kas gādā par izturību
Fāzu motori gādā, lai mašīnas kalpotu ilgāk. Tie patērē mazāk enerģijas,
vienlaikus nodrošinot tādu pašu augstas kvalitātes sniegumu katru dienu.

• Īpaši zemi patēriņa rādītāji: 0.81 kWh, 43 l programmai Kokvilna 60 °C ar 7
kg mazgāšanas noslodzi
• SoftPlus opcija
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā
režīmā
• Mazgāšanas programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā veļa,
vilna/zīds, 20Min 3Kg, viegli gludināt, dūnu jakas, virsdrēbes, džinss,
antialerģijas tvaiks
• Programmas norises ilguma samazināšanas iespējas
• Traipu apstrādes iespēja
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Fuzzy Logic tehnoloģija, kas piemērojas iekrautās veļas svaram
• Atliktais starts
• Bērnu aizsardzības ierīce
• Kājiņas: 4 regulējamas
• Aizsardzība pret noplūdēm
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Produkta specifikācija
Krāsa
A x P x D, mm
Veļas ietilpība, kg
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits,
rpm
Elektroenerģijas patēriņa klase
Enerģijas patēriņš gadā, kWh
Ūdens patēriņš gadā, l
Mazgāšanas efektivitātes klase
Izgriešanas efektivitātes klase
Atlikušā mitruma daudzums, %
Trokšņa līmenis mazgāšanas laikā, dB
Trokšņa līmenis izgriešanas laikā, dB
Tīkla spriegums, V
Pieslēguma jauda, W
Drošinātājs, A
Motora veids
Displeja veids
Programmas norises indikācijas
Woolmark sertifikāts
Balansa kontrole
Ūdens pieslēgums
Tvaika funkcija

Balta
845x595x450
7
1400
A+++ -20%
139,0
10000
A
B
52
49
75
230
2200
10
Invertora
Vidējs LED
uz šķidro kristālu displeja
Zilais
Ir
pie aukstā
No

