
L8WBC61S pralno sušilni stroj-polnjenje spredaj

Predstavljamo zaščitnika vase klasike

AEG WD 8000 Series s tehnologijo ÖKOMix ― edinstvena tehnologija
predhodnega mešanja, ki zagotavlja popolno zaščito za vaša oblačila v enem
koraku.

Dolgotrajna zaščita za pranje in sušenje

Patentirana tehnologija ÖKOMix zagotavlja
najenakomernejše pranje in sušenje v eni potezi. Za
razliko od drugih strojev naši stroji predhodno ločeno
zmešajo najboljše mešanice pralnih sredstev in
mehčalca v vodo, preden vstopijo v boben. Kar

Dvojna tehnologija za občutljivo nego

Naša tehnologija DualSense prilagodi temperaturo in
gibanje bobna različnim tkaninam in ustrezno nastavi
programe. Nižja toplota in nadzorovano gibanje
pomenita, da lahko naenkrat operete vse od
občutljivega perila do oblačil za zunaj. Tako cikel

Prednosti izdelka:
Najboljša natančnost celo za najmanjše količine perila•

NonStop ÖKOPower je optimalen program pranja in sušenja za vsakodnevno
uporabo.

•

Poseben program pare, ki zmanjša zmečkanost suhih oblačil, osveži ali
odstrani neprijetne vonjave

•

Značilnosti:

Zmogljivost pranja: 10 kg•
Zmogljivost sušenja: 6 kg•
Največja hitrost ožemanja: 1600
obr./min

•

Prostostoječi kombinirani pralno-sušilni•
Kondenzacijski sušilni stroj•
Sistem za nadzor penjenja pralnega
sredstva

•

Zaščita proti izlivu•
Zamik vklopa•
Automatic drying•
Sistem za uravnoteženje bobna•
Časovno sušenje•
Program za volno omogoča pranje
občutljivih volnenih oblačil

•

Programi: bombaž, bombaž
ekonomično, sintetika, občutljivo, volna
plus, program za zunanja oblačila,
OKOPOWER (5kg/4h), osvežujoča
para, izpiranje, ožemanje/črpanje

•

Tehnične značilnosti:

Zmogljivost pranja (kg) : 10•
Razred energijske učinkovitosti : A•
Sistem motorja : Permanenti magnet•
Tehnologija sušenja : kondenziranje vode•
Prostornina bobna : 69•
Programi : bombaž, bombaž ekonomično, sintetika, občutljivo,
volna plus, program za zunanja oblačila, OKOPOWER (5kg/4h),
osvežujoča para, izpiranje, ožemanje/črpanje

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 850x600x605•
Učinkovitost pranja : A•
Letna poraba el. energije (kWh) : 172•
Poraba energije (letna) : 1340•
Poraba vode (letno) : 23000•
Poraba vode (letna) : 12200•
Maksimalno število obratov centrifuge (obr./min) : 1600•
Preostanek vlage (%) : 44•
Glasnost pri pranju (standard IEC70143) (dB(A)) : 51•
Glasnost pri ožemanju (standard EC7043) (dB(A)) : 77•
Glasnost (dB(A)) : 60•
Namestitev : prostostoječi•
Depth max, mm : 660•
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 Pranje&Sušenje•
PNC koda : 914605224•
Product Partner Code : All Open•

Opis aparata:


