
L6FBI27W pralni stroj-polnjenje spredaj

Spoznajte vsakodnevno klasično zaščito

Kakovostna oblačila so namenjena nošenju, a
oblačila, ki jih nosite vsak dan, potrebujejo ustrezno
nego. Ne glede na to, ali perete eno srajco ali stroj
povsem napolnite s perilom, pralni stroji AEG ustrezno
prilagodijo program, kar zmanjša obrabo, saj nastavijo

Skrb za oblačila. Prihranek vode in energije

Tehnologija ProSense® samodejno stehta količino
perila, da zagotovi program po meri. Tipala, ki
natančno prilagodijo čas pranja, zagotavljajo najboljšo
nego za vsako tkanino. Perilo je po pranju vsakokrat
sveže kot novo, poleg tega pa prihranite vodo in

Zaščita za vasa oblačila

Vsi stroji AEG imajo nežen boben ProTex, ki je
posebno zasnovan tako, da skrbi za vaša oblačila.
Nežni vodni curki med pranjem dvigajo in ščitijo vaša
oblačila. Ker ima naš boben več luknjic kot bobni pri
standardnih strojih, zmanjša raztezanje tkanine, zaradi

Prednosti izdelka:
Najtrpežnejši inverterski motor do zdaj•

Zamik vklopa•

Polnjenje in praznjenje stroja je preprosto zaradi vrat, ki se odpirajo izredno
široko

•

Značilnosti:

Digitalni LCD prikazovalnik•
Zamik vklopa•
Sistem za uravnoteženje bobna•
Indikator za predoziranje pralnega
sredstva

•

Tehnologija Fuzzy Logic, prilagajanje
programa količini perila

•

Varovalo za otroke•
Protipoplavna zaščita z Aqua Control
senzorjem

•

Protipoplavna zaščita•
Programi: bombaž, bombaž
ekonomično, sintetika, občutljivo, volna
plus, hitri 30 min 3 kg, Cotton 20,
odeja, športna oblačila,
ožemanje/črpanje

•

Tehnične značilnosti:

Zmogljivost pranja (kg) : 7•
Razred energijske učinkovitosti : A+++•
Maksimalno število obratov/min : 1200•
Sistem motorja : Inverter•
Prostornina bobna : 53•
Programi : bombaž, bombaž ekonomično, sintetika, občutljivo,
volna plus, hitri 30 min 3 kg, Cotton 20, odeja, športna oblačila,
ožemanje/črpanje

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 850x600x575•
Učinek ožemanja : B•
Letna poraba el. energije (kWh) : 139,0•
Letna poraba vode (l) : 9499•
Odstotek vlage po maksimalnem ožemanju : 53•
Glasnost pri pranju (dB(A)) : 50•
Glasnost pri ožemanju (dB(A)) : 73•
Poraba energije pri pranju bombaža (60°) : 0.73•
Trajanje standardnega programa za bombaž 60 °C pri polni
obremenitvi (min) : 269

•

Poraba vode pri programu bombaž60 v l : 45•
Depth max, mm : 600•
Kolesa : 4 nastavljive nogice•
Dolžina kabla (m) : 1,8•
Priključna moč (W) : 2200•
Moč (V) : 230•
Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Certifikat Woolmark : Woolmark Blue•
Det. dispenser compartments no : 3•
PNC koda : 914913430•
Product Partner Code : All Open•
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