
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. 

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 пара, така че дрехите да не 
се

ÖKOMix предварително смесва почистващия 
препарат и омекотителя, постигайки по-голяма
С ÖKOMix всяка следа от почистващ препарат и 
омекотител се смесва с вода, разтваря се и се 
активира напълно преди дори да навлезе в 
барабана. Това е първата технология за перални 
машини, която разпределя почистващия препарат и 
омекотителя напълно равномерно с гаранция за 
почистване и грижа към всяка

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.

Почистете дрехите си за по-малко от час с 
програмата за бързо пране ÖKOPower.
ÖKOPower е ежедневната програма за пране, която 
Ви предоставя всичко необходимо. Изпира дрехите 
само за 59 минути, постигайки страхотни резултати 
с по-малко консумация на енергия. Това е 
идеалната програма за ежедневна употреба без 
компромиси в резултатите или разхода на ресурси. 

Оптимизирайте оборотите, грижата и енергийната ефективност с 
програмата ÖKOPower.
Отлични резултати за по-малко от час с програмата ÖKOPower. 
Оптимизирана за ежедневните Ви любими дрехи, тя старателно почиства 
смесеното пране само за 59 минути. Ефективното почистване при по-
ниски температури е осигурено от нашата уникална технология за 
предварително смесване, която полага изключителни грижи с по-малко

Product Benefits & Features

• Капацитет на зареждане: 8 кг
• Максимална скорост на центрофугиране: 1551 об./мин.
• OkoMix - иновативна технология за предварително смесване на 
препарат и омекотител с вода
• Система за директно впръскване на смесени вода и препарат в 
барабана 
• Програма, предназначена специално за копринени тъкани с внимателно 
изпиране и центрофуга
• Програми за изпиране: Eco 40-60, Памук, Синтетика, Деликатни, 
Вълна/Коприна, Пара, OKOPower, 20мин - 3кг, Outdoor (Връхни дрехи), 
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.) 1551
Енергиен клас A
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) 914 550 844
Консумирана мощност (Watt) 2200

Woolmark сертификат 801326182_WOOLMARK_GREEN_A
RIEL_LENOR(WOOLCARE)

Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 76
Консумация на енергия (kWh) 0.471
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 47

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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