
ÖKOINVERTER - МОТОРЪТ С НАЙ-НИСКА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ
Енергийно-ефективният мотор ÖKOINVERTER Ви предлага най-
оптималният капацитет на полезно действие, надеждност и оптимален 
резултат, независимо от избраната програма. 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ПРАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКО 
ВРЕМЕ
Има всевъзможни еко програми, които пестят енергия. При нас тя пести и 
време. Програмата позволява избор на ECO режим, заедно с пестене на 
време Time Save, което осигурява бързо и енергийно-ефективно пране.

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
избегне излишно препиране.
ПОЧУВСТВАЙТЕ МЕКОТАТА НА ДРЕХИТЕ
Ще видите резултата от разпределението на 
омекотителя веднага след последното 
центрофугиране. С опцията SoftPlus пералнята 
разпределя по-ефективно омекотителя върху 
дрехите в барабана и те са по-меки и защитени.

Технология ProSteam®. ПО-МАЛКО ЗА ГЛАДЕНЕ. 
СВЕЖИ ДРЕХИ.
Пералните машини AEG използват пара като бърз и 
лесен начин за освежаване на намачканите дрехи, 
така че да са готови веднага за обличане. Кратките, 
щадящи програми с пара премахват безопасно 
миризмите  и намаляват гънките по сухите тъкани. 
Можете също да завършите програмата на 
изпиране с нежна

ГРИЖА ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ РИЗИ
Поддържането на професионалния вид трябва да става лесно. Нашата 
технология ProSteam® запазва безупречния вид на ризите и намалява 
нуждата от гладене. Технологията ProSteam® позволява да завършите 
програмата с пара, за да намалите намачкването или да използвате 
отделна програма с пара за освежаване на дрехите, без пране. Пестите

Product Benefits & Features

• Капацитет на зареждане: 8 кг
• Максимална скорост на центрофугиране: 1351 об./мин.
• Програма, предназначена специално за копринени тъкани с внимателно 
изпиране и центрофуга
• Програми за изпиране: Eco 40-60, Памук, Синтетика, Деликатни, 
Вълна/Коприна, Пара, 20мин - 3кг, Outdoor (Връхни дрехи), Олекотени 
завивки, Дънки, Антиалергична
• Опция допълнително изплакване
• Опции за пестене на време
• Опция за третиране на петна
• Система за изплакване без пяна
• Брой на отделенията за препарати: 3
• Защита за деца
• Крачета: 4 регулируеми
• Устройство за защита от преливане с Aqua Control сензор
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Капацитет на пране (кг) 8
Макс. обороти центрофуга (об./мин.) 1351
Енергиен клас B
Клас ефективност на 
центрофугиране B

Инсталация Свободностоящ
Размери ВxШxД в мм 847x597x576
Максимална дълбочина (мм) 600
Основен цвят Бял/a
Тип мотор Инверторен
Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 10
Продуктов код (PNC) 914 550 114
Консумирана мощност (Watt) 2200

Woolmark сертификат Woolmark Blue + WoolCare 
Ariel/Lenor

Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 75
Консумация на енергия (kWh) 0.544
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 54

Продължителност на програма Еco, 
40-60°C, пълно зареждане (мин) 3:20

Консумация на енергия в 
изкл.режим (Off mode) (W) 0.5

Консумация на енергия при Stand-by 
режим (W) 0.5
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