
Диспенсърът Liquidose добавя течен перилен препарат в точния 
момент.
Отлично дозиране на течния перилен препарат с Liquidose. Той отпуска 
перилен препарат в барабана на пералнята в абсолютно точния момент. 
За оптимални резултати при изпиране. Дрехите излизат свежи и чисти, 
винаги. 

Отваря се леко, работи ефективно
Тази перална машина с горно зареждане е с внимателно проектирана 
система за отваряне Soft-Opening System, за да можете да достигате 
вътрешността на барабана безопасно и само с една ръка.

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. 

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 
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. Получавате усещане 
за свежест всеки път,

ЗАЩИТА ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЛЕКЛО 
Независимо дали изпирате само една риза или голямо количество пране, 
пералнята AEG се настройва по съответния начин, което намалява 
износването на материите и отнема само необходимото минимално 
време за изпиране. Също така редуцира количеството на водата, 
консумацията на енергия и времето за пране за по-малки зареждания. 
Всяка

Product Benefits & Features

• Капацитет на зареждане: 7 кг
• Максимална скорост на центрофугиране: 1151 об./мин.
• Голям LCD дисплей
• Перална машина  с горно зареждане
• Програма, предназначена специално за копринени тъкани 
• Програми на изпиране: Eco 40-60, Памук, Синтетика, Деликатни, 
Вълна/Коприна, 20мин - 3кг, Outdoor (Връхни дрехи), Олекотени завивки, 
Лесно гладене, Центрофуга / Изпомпване, Антиалергична
• Опция отложен старт
• Автоматично горно позициониране на отвора на барабана след края на 
програмата
• Крака на уреда: 2 регулируеми + 2 фиксирани
• Допълнително колело за лесна маневреност 
• Система срещу преливане Full Aqua Control
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Капацитет на пране (кг) 7
Макс. обороти центрофуга (об./мин.) 1151
Енергиен клас E
Клас ефективност на 
центрофугиране B

Инсталация Свободностоящ
Размери ВxШxД в мм 890x400x600
Тип мотор Универсален
Консумирана мощност (Watt) 2200
Необходим предпазител (А) 10
Захранващо напрежение (Volt) 230
Основен цвят Бял/a
Продуктов код (PNC) 913 143 610
Консумация на енергия (kWh) 0.783
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 78

Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 77
Продължителност на програма Еco, 
40-60°C, пълно зареждане (мин) 3:25

Консумация на енергия в 
изкл.режим (Off mode) (W) 0.48

Консумация на енергия при Stand-by 
режим (W) 0.48

Остатъчна влажност, % 53,6
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