
L6FBI48S Пералня с предно зареждане

ЗАЩИТА ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЛЕКЛО

Качествените дрехи са направени да се носят
дълго, но имат нужда от ежедневни грижи, за да
запазят форма и цвят.Независимо дали изпирате
само една риза или голямо количество пране,
пералнята AEG се настройва по съответния начин,

Технология ProSense®. ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ,
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДА.
Технологията ProSense® пести вода и енергия,
като гарантира най- добрата обработка за всяка
дреха чрез автоматично измерване на всяко пране
и персонализиране на програмата. Сензорите
регулират прецизно времето на пране, за да се

НЕЖЕН БАРАБАН ProTex

Всички перални машини AEG са с барабан ProTex,
специално разработен с грижа за тъканите. С
повече и по-тесни отвори (перфорации), в
сравнение със стандартните барабани, нежният
барабан ProTex редуцира разпъването на дрехите

More Benefits :
Най-издържливият мотор до сега•

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ЗА ПРАНЕ•

Зареждането и разтоварването са изключитело лесни при наличието на
толкова голям люк с широко отваряне.

•

Характеристики

Максимална скорост на
центрофугиране: 1400 об./мин.

•

Изключително ниска консумация 0.81
kWh, 52 л. за програма памук на
60°C с 8 кг. зареждане.

•

* С 20% по-голяма енергийна
ефективност ( 36,5 ) в сравнение с
пределната енергийна ефективност
на клас A+++ (EEI 46) изчислена в
съответствие с Регламента на ЕС
1061/2010

•

Капацитет на зареждане: 8 кг•
Програми за изпиране: Памук,
Икономична памук, Синтетика,
Деликатни, Вълна плюс, Бърза 20
мин. 3 кг., Памук 20°, Олекотени
завивки, Спорт, Центрофуга /
Изпомпване

•

Опция допълнително изплакване•
Опция за третиране на петна•
Контрол на баланса на прането в
барабана

•

Цифров LCD дисплей•
Fuzzy Logic технология, адаптираща
програмата в зависимост от прането

•

Опция отложен старт•
Система за изплакване без пяна•
Брой на отделенията за препарати: 3•
Защита за деца•
Крачета: 4 регулируеми•
Защита от преливане•
Инверторен мотор за по-добри
резултати и изключително тиха
работа

•

Технически спецификации

Енергиен клас : A+++•
Енергийна консумация (kWh) - Вода (л.) годишна консумация
(2010/30/EC) : 156,0 - 9999

•

Енергийна консумация (kWh) - Времетраене (мин) Памук
60°C : 0.81 - 290

•

Енергийна консумация (kWh) - Времетраене (мин) Памук
60°C, 1/2 зареждане : 0.57 - 228

•

Енергийна консумация (kWh) - Времетраене (мин) Памук
40°C, 1/2 зареждане : 0.51 - 226

•

Консумация на енергия в изкл.режим (Off mode) (W)
(2010/30/EC) : 0,30

•

Консумация на енергия при вкл. режим (Left on) (W)
(2010/30/EC) : 0,30

•

Капацитет на пране (кг) : 8•
Обем на барабана : 53•
Тип мотор : Инверторен•
Woolmark сертификат : WOOLMARK BLUE•
Клас ефективност на центрофугиране (2010/30/EC) : B•
Макс. обороти центрофуга (об./мин.) (2010/30/EC) : 1400•
Декларирани програми (2010/30/EC) : Стандартна памук 60
1/2 и цяло зареждане; Стандартна памук 40 1/2 зареждане

•

Продължителност режим вкл. Left On (мин) (2010/30/EC) : 5•
Ниво на шум при пране (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 50•
Ниво на шум при центрофугиране (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC : 74

•

Остатъчна влажност след макс. скорост на центроф., %
(2010/30/EC) : 52

•

Инсталация : Свободностоящ•
Размери ВxШxД в мм : 850x600x575•
Максимална дълбочина (мм) : 600•
Дължина на изходящия маркуч : 145•
Дължина на входящия маркуч : 130•
Основен цвят : Бял/a•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 10•
Консумирана мощност (Watt) : 2200•
Цвят : Бял•
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