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AEG-Electrolux mosogatógépek 
a tökéletesség igényével 

A modern életvitel művészi 
értelmezése: AEG-Electrolux 

Az AEG készülékek 2004-től 

az AEG-Electrolux márkanevet viselik, 

ezzel is kifejezve a két erős márka szoros 

kapcsolatát. Az AEG-Electrolux gépek a 

tökéletes forma és működés jegyében 

készülnek, melyet a lenyűgöző technológiai 

megoldások és a német design vált valóra. 

A teljes mosogatógép termékcsalád 

az Ön igényeire szabva született. Az 

AEG-Electrolux büszke készülékeire, 

melyek a precizitást, a teljesítményt és a 

megbízhatóságot képviselik. A Tökéletes 

forma és működés több mint szlogen. Ez 

filozófia.
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Design, kreativitás, vezérlés, teljesítmény,     

4 Termékjellemzők 

Funkcionális design
Sokkal több, mint egy designes 

készülék, tökéletesen megfelel 

az igényeinek: egyedi tervezésű 

gépek, melyeket a vízszintes 

vonalvezetés, a szögletes 

vezérlőgombok és a szimmetrikus 

kontrollpanelek jellemeznek.
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     könnyű kezelhetôség

5

Megvalósítja ötleteit
Kreativitás – kulcsszó az 

AEG-Electrolux filozófiájában. 

Az új készülékek annyira sokol-

dalúak, hogy szinte nincs az a 

kívánság, melyet ne teljesítenének. 

Az AEG-Electrolux mindenben Ön 

mellett áll.

Kiemelkedő teljesítmény
Az AEG-Electrolux mosogatógépek 

a legjobb teljesítményt nyújtják, 

miközben hangtalanul dolgoznak a 

háttérben. Tökéletes végeredmény 

kompromisszumok nélkül.

Ön irányít
Megnyugtató, hogy Ön irányít. 

Az AEG-Electrolux termékei csak 

az utasítására várnak. Tökéletes 

kontrollt gyakorolhat minden 

funkció felett.

Könnyű kezelhetőség. 
Az összes készülék a tökéletes 

tisztítás, ragyogás, szárítás, a gyors 

és csendes munkavégzés, a víz- és 

energiatakarékosság jegyében 

készült.

Termékjellemzők 5
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Csúcsteljesítmény minden szinten 

Teljesítmény 

ÉJSZAKAI PROGRAM
A környezeti zajtól függően, az emberek 

különböző mértékben érzékelik a hangokat. 

Éjszaka például sokkal alacsonyabb a háttér-

zaj, így minden más hang élesebben hallható. 

Az emberi fül képes kiszűrni az alapzajból a 

különálló hangokat, melyek időnként zava-

róak vagy idegesítőek lehetnek. Éppen ezért, 

az AEG-Electrolux mosogatógépek éjszakai 

programjával minden eddiginél csendesebben 

moshatja tisztára edényeit. Az AEG-Electrolux 

büszke  arra, hogy elmondhatja: az éjszakai 

program mellett hagyományos üzemmódban 

is kiemelten csendesek a készülékei. A szuper-

csendes működést a magas szintű technikai 

fejlesztésekkel és a hatékony szigetelési 

módszerekkel érték el. 

AUTOPROGRAM
Az új autoprogram szélesebb mosogatá-

si-hőmérséklet tartománnyal fut, így 45 

és 75 fok között minden edényt tisztára 

mos a gép, legyen az bármennyire koszos. 

Következésképpen Ön még inkább élvezheti 

az autoprogram előnyeit, hiszen az erősen 

szennyezett edények is tökéletesen tiszták 

lesznek. Ráadásul óvja a környezetet és 

saját pénztárcáját is.

Mindemellett az új autoprogram csende-

sebb, mint valaha – egyszerűen tökéletes.

ÜVEGPROGRAM 45 °C-ON
Az AEG-Electrolux kifejlesztett egy olyan 

programot az üvegpoharak tisztításához, 

melyben nyugodtan megbízhat. A 45 °C-

os hőmérséklet éppen elég meleg ahhoz, 

hogy alaposan tisztára mossa üvegpoharait, 

még akkor is, ha rúzsfoltot kell eltávolítani 

róluk. Ugyanakkor a program elég kíméle-

tes ahhoz, hogy megóvja kristálypoharai 

épségét és szépségét. A program kíméletes 

működését a víz fokozatos hőmérséklet-

változása biztosítja, így az üvegben nem 

keletkezik feszültség.

INTENZÍV VÉDELEM 70 °C-ON
A 70 °C-os intenzív program nem csupán 

tisztára mossa az erősen szennyezett 

edényeket, de nagyobb higiéniai védelmet 

is biztosít. Az utolsó öblítési szakaszban, 

körülbelül tíz percig, 70 fokos marad a 

víz. Ezzel erősen fertőtleníti az edényt, 

és segíti a tökéletes szárítást. Az intenzív 

fertőtlenítés különösen fontos a vágó-

deszka és a babaedények esetében – főleg 

azoknál, akik érzékenyebbek a bakteriális 

fertőzésekre.
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KIJELZÔ
Az AEG-Electrolux mosogatógépek új 

generációs kijelzőjén még precízebben és 

egyszerűbben programozhatja a készüléket. 

Egyetlen érintéssel kiválaszthatja a meg-

felelő programot, legyen az akár az AUTO 

program, mely önállóan meghatározza, 

mennyi vízre, időre és energiára van szük-

ség a bepakolt edények tisztításához; vagy 

az INTENZÍV program, mely a legmakacsabb 

szennyeződéseket is eltávolítja; esetleg az 

ÉJSZAKAI program, mely a legcsendesebb 

működést biztosítja. De bármilyen progra-

mot választ is, biztos lehet abban, hogy a 

mosogatógép tökéletes munkát végez. 

GYORSPROGRAM 
Ez egy különleges program, melyet akkor 

érdemes használni, ha nem tudja telepa-

kolni a mosogatógépet és edényei kevésbé 

szennyezettek. A gyorsprogram alig 30 perc 

alatt 60 °C-on mossa tisztára edényeit.

BELSÔ VILÁGÍTÁS
Az innovatív technológiai megoldások 

teszik az AEG-Electrolux mosogatógépeket 

minden részletükben különlegessé. A prak-

tikus belső világítás, és a teljesen kihúzható 

kosarak teszik kényelmessé a gépek ki- és 

bepakolását. Minden rendezett és átlátható.

AAA
Igazi büszkeség, hogy minden 

szabadonálló AEG-Electrolux mosogató-

gép AAA minősítést kapott. Ez azt jelenti, 

hogy a készülékek a legjobb eredményt 

érték el energiafogyasztás, tisztítási és 

szárítási hatékonyság terén is.

7Teljesítmény 

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Kiemelkedő rugalmasság minden szinten 

Funkció

AQUA CONTROL,  AQUA ALARM
A beépített AQUA CONTROL megbízható védelmet nyújt a vízszivárgás és a csatlakozótömlő meghibásodása miatt fellépő problémák ellen. A teljes 

bizalom jegyében minden AQUA CONTROL és AQUA ALARM funkciókkal ellátott mosogatógép esetében élethosszig tartó garancia van a víz okozta 

meghibásodásokra. Ha mégis probléma merülne fel, az AQUA ALARM rendszer hangjelzéssel figyelmezteti Önt.

SENSORLOGIC
Érzékeny szenzorok határozzák meg 

a mosogatáshoz szükséges vízmennyiséget. 

Megmérik, hogy milyen gyorsan melegszik 

fel a gépben a víz, és mennyi folyik vissza 

az edényekről. A SENSORLOGIC kiszámítja 

az adatokból, hogy mennyi víz és energia 

kell a mosogatáshoz. Biztos lehet benne, 

hogy éppen annyi energiát, időt és vizet 

használ a gép a mosogatáshoz, amennyi 

feltétlenül szükséges. Az üzemeltetési költ-

ségek akár 20 százalékkal is csökkenhetnek.

PRO WATER RENDSZER
Hová lehet tenni a hosszú késeket a mo-

sogatógépben? Valóban tiszták lesznek 

a lábosok? Az AEG-Electrolux mosoga-

tógépekbe épített PRO WATER rendszer 

mindkét felvetésre megoldást kínál. 

A mosogatógépek belsejének felső részébe 

épített 3. permetezőkar az evőeszköztartó 

hatékony tisztítását szolgálja. A felülről ér-

kező vízsugár jelentősen hozzájárul a többi 

edény tisztára mosásához.

8

VÍZSZENZOR
A vízszenzor a mosogatóvíz tisztaságát 

méri. Meghatározza, meddig lehet egy víz-

ben mosni az edényeket, és mikor kell cse-

rélni a vizet a hatékony tisztítás érdekében. 

Így a kevésbé szennyezett edényeknél akár 

5 literrel is csökkenhet a vízfogyasztás. Az 

utolsó öblítés előtt a gép újra megvizsgálja 

a víz tisztaságát, és eldönti szükség van-e 

extra öblítésre: a tökéletesen ragyogó 

edényekért.
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VÁLTOZTATHATÓ BELSŐTÉR-
KIALAKÍTÁS 
Az új AEG-Electrolux mosogatógépek 

kosarai és rakodóelemei a különböző 

edények méretéhez igazíthatók, ezzel 

minden korábbinál nagyobb rugalmasságot 

kínálnak Önnek. A felső kosár magassága 

akár megpakolva is, egy kézzel állítható, így 

egy mozdulattal helyet csinálhat a nagyobb 

tányéroknak a felső kosárban, vagy a lá-

bosoknak az alsó kosárban. A 45 cm széles 

mosogatógépeknél is van lehetőség a felső 

kosár magasságának állítására.

LEHAJTHATÓ CSÉSZETARTÓ 
Ön az eszpresszót szereti. A barátja 

a kapucsínót. Valószínűleg sok különböző 

méretű csészét használ. Az AEG-Electrolux 

éppen ezért olyan pohártartó polcot 

alakított ki, melyen egy vagy két sorban a 

csészék méretéhez igazíthatja a tartóbeté-

teket, bármilyeneket is használ.

ÁLLÍTHATÓ BOROSPOHÁRTARTÓ 
Mivel a borospoharak, a pezsgőspoharak 

és a vizespoharak különböző méretűek, 

rakodóhelyüket rugalmasan kell kialakítani 

a mosogatógépben. A pohártartó beté-

teket ezért mindig az aktuális igényeknek 

megfelelően lehet beállítani. Az állítható 

elemekkel biztonságosan rögzítheti hosszú 

szárú és tömzsi poharait egyaránt.

SZÉTHAJTHATÓ 
EVŐESZKÖZKOSÁR 
Különösen praktikus a mosogatógé-

pek evőeszköztartó kosara: lehajtható 

az oldaluk. Így a bepakolásnál rendesen 

el tudja rendezni őket, kipakolásnál pedig 

a nyelüknél fogva, higiénikusan a helyükre 

teheti őket.

9Funkció
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Tökéletes időmenedzsment                           

Idô

Azonnali jelzés üzemzavar esetén 
A mosogatógép azonnal figyelmezteti 

Önt, ha üzemzavar lép fel. Például, amikor 

a vízcsatlakozó zárva maradt vagy a 

mosogatókar akadályba ütközött, a teljes 

kijelző vörösen villog, és hangjelzéssel is 

figyelmeztet a gép.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Ezzel a praktikus funkcióval késleltetheti a 

mosogatóprogram indítását akár 19 órával. 

Hasznát veheti ennek a funkciónak akkor is, 

ha szeretné kihasználni a kedvezőbb tarifájú 

éjszaki áramot.

MULTITAB
A Multitab funkció aktiválásával a program 

igazodik a tablettához, akármilyet is hasz-

náljon. Ilyenkor a gép másképp melegíti fel 

a vizet, és több időt hagy a tabletta felol-

dódására. Tökéletes eredményre számíthat.

10

MARADÉKIDŐ-KIJELZŐ
Amíg a mosogatógép dolgozik, a kijelzőn 

látható a program végéig hátralévő idő.
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     A valaha volt legcsendesebb mosogatógépeink

Az AEG-Electrolux valaha volt legcsende-

sebb mosogatógépei. A legjobb szenzor-

technológia a legjobb teljesítményt nyújtja 

különböző edényei tisztításához 

F60760/60760M

zajszint: 39 dB(A)* 

autoprogram 45-70 °C 

belsô világítás  

új generációs, 3 karakteres kijelzô 

Pro Water rendszer 
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felső kosár: lehajtható csészetartók

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó 

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

5 mosogatóprogram 

4 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

éjszaki program

üvegprogram: 45 °C-os

Aqua Control + Aqua Alarm

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

LED-kijelző

szín: fehér/rozsdamentes acél

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic

* éjszakai program esetén
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60 cm széles mosogatógépek 

Egy szinte hangtalan mosogatógép, mely 

akkor sem zavarja Önt, amikor éppen alszik 

(éjszakai program). A felső részbe épített 

harmadik permetezőkar az evőeszközök és 

edények alapos tisztítását biztosítja. 

zajszint: 39 dB(A)* 

autoprogram: 45-70 °C 

nagy LCD-kijelzô 

Pro Water rendszer 

belsô világítás 

Egy szinte hangtalan mosogatógép, mely 

akkor sem zavarja Önt, amikor éppen alszik 

(éjszakai program). A felső részbe épített 

harmadik permetezőkar az evőeszközök és az 

edények alapos tisztítást biztosítja. 

zajszint: 39 dB(A)* 

autoprogram: 45-70 °C 

belsô világítás 

új generációs, 3 karakteres kijelzô 

Pro Water rendszer 

Innovatív funkcionális design – rugalmasan 

alakítható belső tér, speciális boros- és 

pezsgőspohár tartók. A felső részbe épített 

harmadik permetezőkar az evőeszközök és 

edények alapos tisztítását biztosítja. 

zajszint: 45 dB(A) 

autoprogram: 45-70 °C 

3 karakteres kijelzô 

Pro Water rendszer 

F80873M F60660/60660M F50870M 

felső kosár: lehajtható kistányértartó

borospohártartó, lehajtható csészetartó

alsó kosár: magasabb keret, 4 lehajtható tányértartó

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

9 mosogatóprogram 

6 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

éjszakai program

üvegprogram: 45 °C-os

Aqua Control + Aqua Alarm

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

rozsdamentes acél

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic
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felső kosár: lehajtható kistányértartó 

borospohártartó, lehajtható csészetartó

alsó kosár: magasabb keret, 4 lehajtható tányértartó 

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

7 mosogatóprogram 

4 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

üvegprogram: 45 °C-os

Aqua Control + Aqua Alarm

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

szín: fehér / rozsdamentes acél

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic

felső kosár: lehajtható kistányértartó 

borospohártartó, lehajtható csészetartó

alsó kosár: magasabb keret, 4 lehajtható tányértartó

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

5 mosogatóprogram 

4 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

Aqua Control

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

rozsdamentes acél

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic

* éjszakai program esetén

  Magyarországon nincs forgalomban.

* éjszakai program esetén
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60 cm széles mosogatógépek 

Szuper higiénikus mosogatás a 70 °C-

os intenzív programnak köszönhetően. 

Innovatív funkcionális design – rugalmasan 

alakítható belső tér.

zajszint: 47 dB(A) 

autoprogram 45-70 °C 

3 karakteres kijelzô 

Még több szabadság. A késleltetett indítás-

funkciónak köszönhetően akkor kezdi a gép 

a mosogatást, amikorra Ön beállítja. Szuper 

higiénikus mosogatás a 70 °C-os intenzív 

programnak köszönhetően.

zajszint: 49 dB(A) 

autoprogram 45-70 °C 

3 karakteres kijelzô 

F50672 FAAAUTO

felső kosár: lehajtható csészetartók

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó 

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

5 mosogatóprogram 

4 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

üvegprogram: 45 °C-os

Aqua Control

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

LED-kijelző

szín: fehér

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic

felső kosár: lehajtható csészetartók

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

4 mosogatóprogram 

3 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

Aqua Control

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

LED-kijelzô

szín: fehér 

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic
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45 cm széles mosogatógépek

Egy szinte hangtalan mosogatógép, mely 

akkor sem zavarja Önt, amikor éppen alszik 

(éjszakai program). A belső világításnak kö-

szönhetően mindig gyorsan feltérképezheti, 

mi van a mosogatógépében.

zajszint: 45 dB(A) 

autoprogram 45-70 °C 

új generációs, 3 karakteres kijelzô 

Pro Water rendszer 

A keskeny mosogatógépek a konyha 

legkisebb zugában is elférnek. A legjobb 

szenzortechnológia a legjobb teljesítményt 

nyújtja különböző edényei tisztításához. 

zajszint: 47 dB(A) 

autoprogram 45-70 °C 

3 karakteres kijelzô 

F64760/64760M F54860/54860M 

felső kosár: fix + lehajtható csészetartók

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 0,80 kWh

5 mosogatóprogram 

4 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

Aqua Control

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

szín: fehér

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic

felső kosár: lehajtható csészetartók

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAA

vízfogyasztás: 12 l

energiafogyasztás: 0,80 kWh

7 mosogatóprogram 

4 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

éjszakai program

üvegprogram: 45 °C-os

Aqua Control + Aqua Alarm

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

szín: fehér / rozsdamentes acél

késleltetett indításfunkció (1-19 óra) 

maradékidő-kijelzés

gyorsprogram

Sensorlogic
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Kompakt mosogatógép

Egy szinte hangtalan mosogatógép, mely 

akkor sem zavarja Önt, amikor éppen 

alszik (éjszakai program). A kis háztartások 

mindennapi mosogatásához. 

zajszint: 48 dB(A) 

autoprogram 45-70 °C 

F52860

evőeszköztartó kosár: hagyományos

csészetartó: 2 mûanyag

energiaosztály, tisztítási és szárítási hatékonyság: AAB

vízfogyasztás: 7 l

energiafogyasztás: 0,63 kWh

5 mosogatóprogram 

3 különböző hőmérséklet

intenzív program: 70 °C-os

éjszakai program

öblítő- és sóutántöltés-kijelzés

vízszenzor

szín: fehér

késleltetett indítás 

gyors50
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Fejlett technológia

Az AEG-Electrolux mérnöki 

precizitása egyedülálló jellemzőket, 

funkciót és teljesítményt jelent. 

Az AEG-Electrolux termékek 

fejlesztése és gyártása részletekbe 

menően alapos odafigyelés és 

gondosság mellett történik, 

a legmodernebb design és a legújabb 

technológia használatával. 

Az AEG-Electrolux mosógépek 

külseje harmóniát sugall. 

Az egységes design az elegáns 

nyomógombokkal, az LCD- és 

LED- kijelzőkkel és a rozsdamentes 

acélelemekkel bármilyen konyha- 

vagy háztartási helyiség enteriőrjébe 

jól illeszthető.  

Mosógépek és szárítógépek 16
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Az AEG-Electrolux mosógépeket 

a lehető legjobb teljesítmény elérésére 

tervezték. Ez egyaránt vonatkozik 

a LAVAMAT mosógépben található, 

optimális eredményt biztosító 

szenzortechnológiára és a szárítókra 

is, amelyek szárítási teljesítménye 

jobb, mint korábban bármikor. 

A kiváló teljesítmény energiatakarékos 

megoldásokkal jár az AEG-Electrolux 

készüléknél.

17
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Csend

A LAVAMAT automata mosógépek rendkívül csendesek. A Silence System Plus rendszer (kifinomult zajszigetelés) a hatékony rezgéscsillapítással 

és dobfelfüggesztéssel, valamint a rendkívül csendes, új invertermotorral még halkabb mosást és centrifugálást eredményez. A jelenlegi LAVAMAT 

modellek feleakkora zajt keltenek, mint tíz évvel ezelőtti elődeik. Mosás közben is élvezheti a csendet. Nem csak az Ön, de szomszédai nyugal-

máról is gondoskodik, legyen szó akár nappali, akár éjszakai mosásról.

Silent System Plus – forradalmi mér-

nöki újítás, amely magában foglalja az 

alábbiak újratervezését:

– invertermotor,

– teljes zajszigetelés,

– ART mosórendszer,

– átfolyásmérés,

– teljesítményadatok.

Mindezek átgondolásával az 

AEG-Electrolux mosógépek ultracsendes 

működést biztosítanak, és 49 dB(A)-nél 

csendesebbek.

Az alacsony zajszint a minőség szinonimája 

lett sok terméknél, például a luxusautóknál, 

ahol a legzavaróbb zajforrásnak az óra ke-

tyegését tartották. Az otthon békéjének és 

nyugalmának megőrzése elsődleges fontos-

ságú. A fejlett AEG-Elelctrolux technológia 

garantálja, hogy mosógépe észrevétlenül 

végezze munkáját.

Zajterhelés 

Egy fogyasztói felmérés szerint a zaj csök-

kenti az emberek komfortérzetét, hiszen 

a mindennapi életben mindenhol zajjal 

vagyunk körülvéve: a munkahelyünkön, 

utazáskor, otthon, még a szabadidőnkben 

is.

18

Az erő a csendességben rejlik 
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A csend forradalma – az új 
invertermotor 
Normál esetben Ön sohasem látja a mo-

sógép motorját. Ez igaz az invertermotor 

esetében is, de ezt hallani sem fogja. Ezt a 

motort teljesen újratervezték, így a hagyo-

mányos szénkefék nélkül működik. Ennek 

köszönhetően, eltûntek a mosógépekben 

jellemzően megtalálható, természetes 

kopásnak kitett alkatrészek. A motorok 

sokkal robusztusabbak, ugyanakkor csen-

desebbek is – hosszabb a működési idejük 

és nagyobb centrifugálási sebességgel 

bírnak. Röviden: kevesebb zaj és nagyobb 

teljesítmény hosszú távon.

Az invertermotor biztosítja a nagy telje-

sítményt és a rövid mosási időt. Az átlagos 

motoroknak „pihenésre” van szükségük 

működés közben, és csak az idő körülbelül 

70 százalékában tudják nagy fordulatszám-

mal forgatni a dobot. Az invertermotor 

„hidegen fut”, ezért képes akár az idő 95 

százalékában nagyon intenzív fordulat-

számmal forgatni a dobot akkora szünetek-

kel, amelyek épp arra elegendőek, hogy a 

dob megálljon és megforduljon. Ily módon a 

mosási időt 25 százalékkal csökkenthetjük, 

ugyanolyan teljesítmény mellett.

19Csend

Elektronikus vízszintszabályozó
Optimális teljesítmény bármilyen 

ruhatöltetnél az elektronikus 

szintszabályozónak köszönhetően – 

az elektronika érzékeli a vízszintet 

bármely adott pillanatban és bármilyen 

mennyiségű szint beprogramozható minden 

programhoz, minden mosáshoz és minden 

öblítéshez. Ez a mosási folyamat sokkal jobb 

irányítását biztosítja, jobb mosási és öblítési 

teljesítménnyel és alacsonyabb fogyasztással, 

amennyiben a ruhatöltet mennyisége és 

típusa változik. 

Átfolyásmérő a pontosság 
és gyorsaság kombinációjáért
Az átfolyásmérô egy vízbeeresztô szeleppel 

kombinált kis turbina. Betöltött literenként 

meghatározott alkalommal forog és minden 

forgás jelzést küld az elektronikának. 

Így pontosan megadja nekünk az adott 

mennyiség betöltéséhez szükséges időt 

az aktuális víznyomástól függetlenül. Az 

átfolyásmérôvel lényegesen lerövidítjük a 

teljes feltöltési időt. Az időmegtakarítás 

körülbelül 10 perc egy teljes 

pamutprogramnál, és ez rendkívül fontos az 

ultrarövid, szupergyors programoknál.

ART – Egyszerűen a legjobb 

mosórendszer 

Az átlagos mosógépeknél a víznek el kell 

lepnie a ruhákat. Az ART ehelyett vizet 

spriccel a ruhákra a mosás és öblítés 

közben. Ezért sokkal kevesebb felesleges 

vízre van szükség a dobban mosás és  

öblítés közben is, minden programnál.

Az ART előnyei a következők:

•  hatékonyabb, „zuhany” működési mód, 

mellyel kevesebb vízre van szükség a mo-

sáshoz és az öblítéshez – így energiát is 

megtakarít,

•  a vízfogyasztás jobban igazodik a ru-

hatöltethez – sokkal gazdaságosabb kis 

adagoknál mind az energia, mind a víz 

szempontjából,

•  gyorsabb a ruhák benedvesítése – csök-

ken annak a kockázata, hogy a mosószer 

foltot hagy a ruhán.

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Vezérlés

Biztos, ami biztos. 
Az AEG-Electrolux teljes körű vízvédelmi 
rendszere, az AQUA CONTROL, három 
területen is véd a víz okozta károktól. A 
dupla falú vízbevezető tömlő és a készülékbe 
épített ki- és túlfolyás elleni védőrendszer 
megbízható védelmet nyújt a vízkárok ellen. 
Ha mégis zavar támad, egy szivattyú távolítja 
el a készülékből az összegyűlt vizet akkor 
is, ha a mosógép ki van kapcsolva. Egyes 
készülékek hangjelzéssel is figyelmeztetnek 
a vízzel kapcsolatos üzemzavarra (AQUA 
ALARM). Nem történhet semmi baj – 
garantálja az AEG-Electrolux Silent System 
mosógépszériájának minden eleménél, 
méghozzá a LAVAMAT készülékek egész 
élettartama alatt.

Interaktív kommunikáció…
Az AEG-Electrolux mosógépek navigációs 

rendszere rendkívül egyszerû és könnyen 

kezelhetô. A kijelzett információk alapján 

mindig egyértelmű, hogy mit kell állítani a 

kijelzőn.

…és egyértelmű válaszok
Az AEG-Electrolux mosógépek 

figyelmeztetnek arra, ha valami nincs 

rendben. Azonnal jelzik például, ha nincs 

kinyitva a vízcsap vagy nyitva maradt az ajtó.

Súlyérzékelő
A gépbe helyezett ruha súlyát a készülék 

pakolás közben folyamatosan méri, és fél 

kilogrammonként kiírja. Ezzel pontosan 

meg lehet állapítani, mennyi ruhát lehet 

még a gépbe rakni. A kijelzőn megjelenik a 

maximális töltetmennyiség, a már bepakolt 

szennyes súlya és a telítettség. Ennek 

segítségével pontosan ki lehet használni 

a gép kapacitását, és a mosóport sem 

adagolhatjuk túl.

Az AEG-Electrolux mosógépeibe először 

építette be azt a technológiai koncepciót, 

amely új komfort- és teljesítménykategóriát 

jelent. A megvalósult fejlesztések már a jövő 

intelligens készülékeit jellemzik.

Nagy, grafikus LCD-kijelző  

A nagy, folyadékkristályos LCD-kijelző nem 

csak a programokról és a mosási időről 

tájékoztat, hanem a választott nyelven 

szövegesen kiír minden fontos adatot 

és tudnivalót. Az interaktív használatot 

nyomógombok is megkönnyítik, ennél 

egyszerűbben már nem is lehetne 

programozni, használni a gépet.
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Teljesítmény

Az elmúlt években kifejlesztett mosógépek 

egyre gazdaságosabbak lettek. Az AEG-

Electrolux is sokat tett ezen a területen, 

hiszen az innováció terén betöltött vezetô 

szerepe szinte kötelezôvé is teszi ezt 

számára. A Silent System mosógépválasz-

ték most még víz- és energiatakarékosabb 

készülékekből áll, mint eddig. 

Ily módon még kényelmesebb a készülékek 

használata, hiszen a hosszabb programok-

nál is érvényesül a gazdaságos működés. 

Gyors mosóprogramok, rugalmas hőmér-

séklet-választási lehetőségek, egyénileg 

beállítható kiegészítő funkciók váltak 

lehetővé, miközben a fogyasztási költségek 

csökkentek – a kettő nem zárja ki egymást 

az AEG-Electrolux Silent System soroza-

tánál.

Csupán 45 literes vízfogyasztás
Pontosan 6,4 liter vízfogyasztás jut 

1 kilogramm szennyes ruhára a LAVAMAT 

mosógépnél teljes kapacitás mellett – 

mindez az eddigieknél nagyobb mosási 

hatékonysággal jár együtt. Csökkentett 

kapacitás mellett természetesen még 

alacsonyabb a vízfogyasztás. Mindez 

nem csak a pénztárcát kíméli, hanem 

a környezetet is.

Négyrekeszes tisztítószer-adagoló 
A tisztítószer jó időben történő 

adagolása a megoldás a makacs foltok 

ellen. A LAVAMAT mosógépeknek 

ezért programvezérelt, négyrekeszes 

tisztítószer-adagolója van, négy 

elkülönített tartállyal. A vízlágyítót 

vagy előmosószert, a mosószert, a 

folttisztítót és az öblítőszert a gép úgy 

adagolja, hogy hatásukat a legjobban 

fejtsék ki. A foltoknak semmi esélyük 

nincs. Miközben az adagolás takarékos, a 

környezetet is kímélik a készülékek.

A takarékosság új kategóriája 
Érdemes figyelni a termékkatalógusban 

feltüntetett energiaosztályra, hiszen az A 

PLUS jelölés rendkívül gazdaságos működést 

takar. A szigorú fogyasztási normákat előíró 

A energiaosztálynál is magasabb kategóriát 

képviselnek az ezzel a jellel ellátott készülé-

kek. Az A++ kategóriának azok a mosógépek 

felelnek meg, melyeknek az 1 kg szennyes 

ruhára eső áramfogyasztása nem több 

0,15 kWh-nál. Ez az érték néhány éve még 

elérhetetlennek tűnt. 
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Egyre kevesebb vízzel, egyre jobban mosni:
csupán technológia kérdése

Csak 45 liter

7 kg szennyesnél
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Design

Mindannyian tudjuk, hogy a tökéletes forma nem minden –, de ha ehhez még funkcionális 

értékek is tartoznak, az már maga a tökéletesség! A LAVAMAT mosógépek feltűnően szép 

külseje letisztult, funkcionális filozófiát testesít meg. Fedezze fel a matt és metál felületek 

kombinációját, a robusztus, elegáns gombokat és a kontrollpanel ergonomikus formáját. 

Olyan hatékony, mint amilyennek egy nagy teljesítményű AEG-Electrolux mosógépnek 

lennie kell, az alacsony energia- és vízfogyasztási értéktől a hihetetlenül csendes működésig. 

Intelligens súlyérzékelők és többféle időbeállítás, különböző ellenőrző opciók segítenek, 

hogy pontosan rögzíthesse a saját programbeállításait. Az Ön kényelme érdekében csak 

mentse el kedvenc mosóprogramját a MEMÓRIA funkció segítségével. Tapasztalja meg: az 

AEG-Electrolux mosógépek profik a ruhaneműi hozzáértő és kíméletes tisztításában – még 

a kényes ruhaneműknek is talál megfelelő programot. Minden érv a LAVAMAT mellett szól!

Még több metál
Matt felületek, fém díszítőgyűrűvel

a mosógép ajtaján, és az értéket jelző AEG-

Electrolux logó – igen, erről lehet a Silent 

System LAVAMAT mosógépeket felismerni. 

Kívül szép, belül intelligens. Tökéletes forma, 

tökéletes működés.

Ergonómia és kényelem
Az AEG-Electrolux mosógépek használatakor 

nem kell többet lehajolni, letérdelni, mert 

az enyhén megdöntött kezelőpanel minden 

gombját és kijelzőjét kényelmesen, egyenesen 

állva is jól lehet használni.

Megvilágított mosódob
Kipakolásnál nem történhet már meg

az a baleset, hogy egy színes zokni

a gépben maradva a következő mosásnál 

a fehér ruhákat elszínezi.
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20 perc 3 kg
A LAVAMAT mosógépek számtalan olyan 

lehetőséget kínálnak, melyek igazodnak a 

vásárlók változó életviteli szokásaihoz. Ilyen 

például a 20 perces gyorsprogram, melynél 

nincs gyorsabb a piacon. A programmal 

gyorsan és kíméletesen lehet kimosni az 

enyhén szennyezett ruhákat. 

Gyors, takarékos, kényelmes – 
40-60 °C MIX program
Kényelmesebb már nem is lehetne! Az eddig 

külön-külön 40, illetve 60 fokon mosott 

ruhákat most együtt is berakhatja a gépbe, 

és az eredmény tökéletes lesz. Az új 40-60 

°C MIX programmal nem kell többet kis 

adagokat külön programokkal mosni. Ez így 

nem csak kényelmes és egyszerű, de idő- és 

energiatakarékos is.

A 20 perces program előnyei – 
csak az AEG-Electroluxtól 
•  20 perces program az enyhén szennye-

zett ruhákhoz.

•  Az enyhén szennyezett ruhák gyorsan 

felfrissülnek.

•   A kedvenc darabok rövid idő alatt újra 

hordhatóak lesznek.

•  A leggyorsabb program a piacon. 

•  Valós maradékidő kijelzés.

Ön dönti el, mikor mosson a mosógép: késleltetett indítás 
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkció segítségével beállíthatja, hány óra múlva kezdje a mosógép 

a mosást. A program indulásáig hátralévő idő leolvasható a kijelzőről. 

Egyszerűen praktikus: maradékidő-kijelzés
A maradékidő-kijelzés a program végéig hátralévő időt mutatja percnyi pontossággal. Már 

a mosóprogram kiválasztásánál megjelenik a kijelzőn, hogy milyen hosszú a program. Ily 

módon Ön az első perctől tudja, mikor ér véget a mosás, és ennek megfelelően tervezhet, 

szabadon oszthatja be idejét. 
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A LAVAMAT mosógépek az Ön időbeosztásához 
igazodnak
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Kíméletes

FEHÉRNEMŰ – kényeztetés a finom 
anyagoknak
A finom anyagok különleges kezelést igé-

nyelnek. A LAVAMAT mosógépek speciális 

fehérnemű programja finoman, óvatosan 

bánik még a legdrágább csipkével is, hogy Ön 

sokáig élvezhesse fehérneműje szépségét.

SPORTprogram
Ez a 40 °C-os program tökéletesen tisztává 

varázsolja a ruháját a szabadban eltöltött 

focizás után vagy az erdőben való futást, 

gyalogtúrázást, hegymászást követően. 

A program tartalmaz egy előmosást 

a sár és a homok kimosásához, valamint 

a nagyon makacs piszkok hatékony 

eltávolításához. 

A 8 kg ruha befogadására alkalmas nagy dobban kíméletesen mossa a gép tisztára a kényes holmikat is, éppen nagy mérete miatt, mert 

a mozgástér is nagyobb. Igény szerint akár egy egész ruhahegyet is képes befogadni és egyszerre kimosni, természetesen a legjobb, A+ 

hatékonysági osztálynak megfelelően. Ha sok ruhát is mos, egy biztos: a mosási eredmény kiváló és higiénikus. A 8 kg-os mosódobbal 

a működés gyorsabb és takarékosabb, mint a megszokott 5 kg-os gépeknél, hiszen kevesebb alkalommal kell használni, kevesebb időre, 

vízre és áramra van szükség.

VASALÁSKÖNNYÍTÉS
Már mosás közben a vasalás van szem 

előtt. 1 kg ruhát (pl. 5-6 inget vagy blúzt) 

olyan levegősen mos ki a gép, hogy szinte 

nem is látszanak rajtuk a gyűrődések, 

fogasra rakva könnyen megszáradnak.

A 8 kg-os mosódob előnyei

•  Nagyobb kapacitás.

•  Egyszerre több ruha mosható.

•  Nagyobb hely a 40-60 °C MIX program 

számára (kímélő mosás színes ruhákhoz).

•  Kis töltetnél kíméletesebb mosás.

• Idő-, energia- és víztakarékos.
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A SZENZITÍV program előnyei
•  Két kiegészítő öblítési lehetőség.

•  A ruhát kíméli a csökkentett dobmozgás.

•   Teljesen minimális mosószer marad a textilen.

•   Ideális allergiások, asztmások és érzékeny 

bőrűek számára.

Mosószer-túladagolás kijelzô
A készülék mosószer-túladagolást jelez ki, 

ha túl sok vagy nem megfelelő mosóport 

tettek a gépbe. Ezt jó tudni, mert 

a következő mosásnál már megfelelően 

lehet adagolni, így a szükséges minimális 

mennyiségre lehet csökkenteni 

a mosószer-felhasználást.

Extra öblítés
Külön választható egy kiegészítő öblítés 

is a mosóprogram végén, ha a felhasználó 

érzékeny a mosószermaradványokra. 

Az öblítővíz mennyiségét természetesen 

automatikusan a szennyezettségnek 

megfelelően adagolja a gép.

Azok számára, akiknek érzékeny a bőrük, illetve kifejezetten allergiások részére tökéletesítette SZENZITÍV mosóprogramját az 

AEG-Electrolux. A ruhát a gép ötször öblíti, ezen belül kétszer hosszabb ideig és alaposabban, mint ahogyan egyébként szükséges, így 

a textíliában esetlegesen benne maradó mosószer mennyisége elenyésző. Mindez csökkentett mosódobmozgással jár együtt, azért, hogy 

a ruha ne kopjon. A SZENZITÍV program minden fehér, színes, kímélő, illetve energiatakarékos mosáshoz választható.
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További programok

Gyûrôdésmentesítô 
ÖBLÍTÉSTARTÁS – a vasalás 
megkönnyítéséért
Öblítés után a dobban maradó ruha nagyon 

összegyûrôdhet. Ha az öblítéstartás 

funkciót kiválasztjuk, ez nem történhet 

meg. 

•  A gyűrődésmentes öblítéstartás 

azt jelenti, hogy sokkal több vizet 

használunk az utolsó öblítésnél és 

hagyjuk, hogy a dob percenként egyszer 

forduljon meg, akár az azt követő 

18 órán keresztül, az újabb gyűrődések és 

redők kialakulásának megelőzésére. 

TAKARÓMOSÁS – megmenti 
Önt a tisztítóban töltött időtől
Ezzel a programmal a 7 kg és 8 kg 

töltetű gépek rendelkeznek. Hatékonyan 

és biztonságosan moshat paplanokat, 

steppelt anyagokat és takarókat. Nagyon 

magas vízszinttel mos és egy különleges 

öblítési programot használ középerős 

centrifugálással, hogy biztosítsa ezeknek 

az igen problémás anyagoknak a hatékony 

öblítését.

FARMERPROGRAM – sötét 
ruhák tökéletes mosása és 
öblítése
A finomabb mozgásnak és a hatékony 

öblítésnek köszönhetően elkerülheti 

a mosószerben található zeolit fehéres 

vagy szürkés maradványait, amelyek 

nyomot hagyhatnak, különösen a sötét 

ruhadarabok felületén. 

FERTÔTLENÍTÔ PROGRAM - 
baktériummentes mosás alig 
60 °C fölött
Ez a pamutprogram nem csak 

megsemmisíti és eltávolítja az atkákat, 

de kiváló munkát végez a baktériumok 

elpusztításában is (az európai 

EN1174-1 és EN1632-2 szabványnak 

megfelelően). Névlegesen 67 °C-on mos 

és a hőmérsékletet 60 °C fölött tartja 

egészen a mosási fázis végéig (és négy 

öblítés gondoskodik a kitűnő öblítési 

eredményekről).

Ruhái épségéért
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Elöltöltôs mosógépek

L 84950A L 86950A L 74950A

CSÚCSKATEGÓRIA 

8 kg-os mosógép intelligens automata 

funkciókkal és egyéni mosási 

beállításokkal

CSÚCSKATEGÓRIA

8 kg-os mosógép intelligens automata 

funkciókkal és egyéni mosási 

beállításokkal

CSÚCSKATEGÓRIA

Kategóriája legcsendesebb modellje

SILENT SYSTEM PLUS 

töltősúly: 8 kg 

belső világítás 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM PLUS 

töltôsúly: 8 kg 

belsô világítás 

20 perces g-gram (3 kg) 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM PLUS 

töltôsúly: 8 kg 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program 

szenzitív program 
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súlyérzékelő, vízátfolyás-érzékelő

grafikus LCD-kijelző

invertermotor

AQUA CONTROL

energiaosztály: A++

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: A

centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc öblítőstoppal

vízfogyasztás: 57 l

energiafogyasztás (8 kg): 1,20 kWh

energiatakarékos program 

fertőtlenítő, sport-, selyem- és fehérnemű programok

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

ART rendszer

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

Magyarországon nincs forgalomban.
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súlyérzékelő, vízátfolyás-érzékelő

grafikus LCD-kijelző

invertermotor

AQUA CONTROL

energiaosztály: A++

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: A

maximális fordulatszám: 1600 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 57 l

energiafogyasztás: 1,20 kWh

energiatakarékos program 

fertôtlenítô, sport-, selyem- és fehérnemű program

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

ART rendszer

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

vízátfolyás-érzékelő

nagy LCD-kijelzô

AQUA CONTROL

energiaosztály: A++

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: A

maximális fordulatszám: 1400 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 57 l

energiafogyasztás: 1,20 kWh

energiatakarékos program 

fertőtlenítő, sport-, selyem- és fehérnemű programok

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

ART rendszer

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program
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L 74850A L 72850A L 64840L

CSÚCSKATEGÓRIA 

Környezetbarát és csendes mosógép a legjobb 

tulajdonságokkal

CSÚCSKATEGÓRIA 

Csendes mosógép magas szintű ergonomikus 

és egyedi tervezéssel

KOMFORTKATEGÓRIA

Kényelmes mosógép – segítség a mosásban, 

hogy időt takaríthasson meg

SILENT SYSTEM PLUS 

töltősúly: 7 kg 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program  

szenzitív program 

SILENT SYSTEM PLUS 

töltősúly: 7 kg 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program  

szenzitív program 

SILENT SYSTEM 

töltősúly: 6 kg 

folttisztító program 

szenzitív program 
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vízátfolyás-érzékelő

nagy LCD-kijelzô

AQUA CONTROL

energiaosztály: A++

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

maximális fordulatszám: 1400 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

energiatakarékos program 

fertőtlenítő, sport-, selyem- és fehérnemű program

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

ART rendszer

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

vízátfolyás-érzékelő

nagy LCD-kijelzô

AQUA CONTROL

energiaosztály: A++

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

maximális fordulatszám: 1200 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,05 kWh

energiatakarékos program 

fertőtlenítő, sport-, selyem- és fehérnemű program

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program
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új generációs, 3 karakteres kijelzô

AQUA CONTROL

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

maximális fordulatszám: 1400 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,02 kWh

energiatakarékos program 

kímélő, mix- és farmerprogram

kézi mosás, fehérnemû és frissítô program

 vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

Elöltöltős mosógépek

Magyarországon 72850M néven inox kivitelben kerül 

forgalomba.

Magyarországon nincs forgalomban.
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L 62840L L 60840L LS 84840

KOMFORTKATEGÓRIA

Kényelmes mosógép – segítség a mosásban, 

hogy időt takaríthasson meg

KOMFORTKATEGÓRIA

Kényelmes mosógép – segítség a mosásban, 

hogy időt takaríthasson meg 

CSÚCSKATEGÓRIA

6 kg-os keskeny mosógép, intelligens 

automata funkciókkal és egyéni mosási 

beállításokkal

SILENT SYSTEM 

töltősúly: 6 kg 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM 

töltősúly: 6 kg 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM PLUS 

töltôsúly: 6 kg, 43 cm mély 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program 

szenzitív program 
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új generációs, 3 karakteres kijelzô

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

maximális fordulatszám: 1200 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,02 kWh

energiatakarékos program 

kímélő, mix- és farmerprogram

kézi mosás, fehérnemû és frissítô program 

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

új generációs, 3 karakteres kijelzô

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: C

maximális fordulatszám: 1200 ford./perc öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,02 kWh

energiatakarékos program 

kímélő, mix- és farmerprogram

kézi mosás, fehérnemû és frissítô program

vasaláskönnyítő program 

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás 

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

vízátfolyás-érzékelő

grafikus LCD-kijelző

invertermotor

AQUA CONTROL

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

centrifuga-fordulatszám:  max. 1400 ford./perc öblítőstoppal

vízfogyasztás: 42 l

energiafogyasztás: 1,02 kWh

energiatakarékos program 

fertőtlenítő, sport- és mixprogram

farmer- és takaróprogram

kézi mosás, gyapjú- és fehérnemû program 

vasaláskönnyítő program

ART rendszer

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

29Elöltöltős mosógépek

Magyarországon nincs forgalomban.Magyarországon nincs forgalomban.
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LS 72840 LS 62840L/60840L

Elöltöltős mosógépek és mosó-szárító gép

L 16850

CSÚCSKATEGÓRIA

6 kg-os keskeny mosógép, intelligens 

automata funkciókkal és egyéni mosási 

beállításokkal

CSÚCSKATEGÓRIA

6 kg-os keskeny mosógép, intelligens 

automata funkciókkal és egyéni mosási 

beállításokkal

CSÚCSKATEGÓRIA 

Tökéletes, 7 kg töltősúlyú mosó-szárító gép. 

Időmegtakarítással és nonstop programmal 

(mosás és szárítás 3,5 kg töltettel)

SILENT SYSTEM PLUS 

töltôsúly: 6 kg, 43 cm mély 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM  

töltôsúly: 6 kg, 43 cm mély 

frissítő program 

folttisztító program 

szenzitív program 

ezüst betöltőnyílás és nyomógombok 

töltősúly: 7 kg 

beállítható szárítási szint 

vízátfolyás-érzékelô 

szenzitív program 
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nagy LCD-kijelzô

AQUA CONTROL

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

centrifuga maximális fordulatszáma: 1200 ford./perc öblítőstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,02 kWh

energiatakarékos program 

fertőtlenítő, sport-, mixprogram 

farmer- és takaróprogram

kézi mosás, gyapjú-, fehérnemû program 

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

új generációs, 3 karakteres kijelzô

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B/C

centrifuga maximális fordulatszáma: 1200/1000 ford./perc 

öblítőstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: 1,02 kWh

energiatakarékos program 

mix- és farmerprogram

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

Magyarországon nincs forgalomban.

Aqua Control

nagy LCD-kijelző

dupla üveges betöltőnyílás

programfutás-kijelzés

választható centrifuga-fordulatszámok: 

1600/1200/900/700 ford./perc öblítőstoppal

energiaosztály: BA

vízfogyasztás (mosás és szárítás):  104 l

energiafogyasztás: (mosás és szárítás):  5,5 kWh

kondenzációs szárítás

folttisztító program

mosószer-túladagoláskijelző 

extra öblítés

vasaláskönnyítő program 

nonstop mosás-szárítás (3,5 kg) 

nagy betöltônyílás (30 cm)

késleltetett indítás (1-23 óra)

maradékidő-kijelzés

időtakarékos opció 
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Kényelem

Az Ön döntése – késleltetett indítás
A késleltetett indítás opcióval akár 23 óra múlva is indulhat a program – ily módon kihasználhatja az éjszakai áram kedvező tarifáját. Így még 

többet spórolhat. A program indulásáig hátralévő időt leolvashatja a kijelzőről.

Ha rohanásban van: spóroljon időt
Az IDŐKAPCSOLÓ gombbal a mosóprogram idejét lehet csökkenteni. Ideális megoldás a rövid ideig hordott ruhák mosásakor. 

Figyelemre méltó méret: 
7 kg kapacitású dob
Az 56 literes dobban 7 kg ruhát moshat 

egyszerre. A nagyméretű dobban a ruhának 

nagy a mozgástere, ezáltal kíméletes a mo-

sás. Mindez mosó-szárító gép esetében 

kivételesnek számító, A kategóriás mosási 

hatékonyság mellett. A gép kapacitása 

mosó-szárító nonstop programnál 3,5 kg.

Szárítás, ahogy tetszik: szekrény-
száraz vagy vasalásszáraz
Gombnyomással beállítható, hogy 

a LAVAMAT TURBO olyan szárazra szárít-

sa-e a ruhát, hogy azonnal a szekrénybe 

lehessen tenni vagy egy kicsit nedves 

maradjon, hogy könnyű legyen vasal-

ni. A szárítási idő egyénileg, percben is 

megadható.

Centrifugateljesítmény: 
1600 fordulat/perc
A LAVAMAT TURBO 16850-es készülék 

centrifugájának csúcsteljesítménye megéri a 

pénzét. A szárítási idő lerövidül és kevesebb 

az energiafelhasználás is, ami jelentős pénz-

megtakarítással jár.

Jobb, mint kézzel mosni: GYAPJÚ 
és SELYEM
Gyapjú, selyem- és egyéb kényes textíli-

ák mosásához kiváló a LAVAMAT TURBO 

kíméletes, kézi mosás programja. A készülék 

kíméletesen és biztonságosan mossa ki 

ezeket a holmikat. Ez a megoldás nem csak a 

ruhát, hanem a kezet is kíméli. 

Mosás közben gondol a vasalásra 
is: VASALÁSKÖNNYÍTÉS 
1 kg finom ruhaneműt (5-6 inget vagy blúzt) 

lehet kíméletesen, levegősen mosni a VASA-

LÁSKÖNNYÍTŐ programon. Nem gyűrődik a 

ruha, mosás után csak fogason kell szárítani 

és elkerülhető vagy könnyebb a vasalás.

1600
ford./perc

A LAVAMAT TURBO kombinált mosó- és szárítógép egyetlen készülékbe integrál egy mosó- és egy kondenzációs szárítógépet, kiváló fogyasz-

tás és rendkívüli mosási hatékonyság mellett. A kombi készüléknek csak egy víz- és egy áramcsatlakozóra van szüksége. A LAVAMAT TURBO 

3,5 kg ruhát tud egy programmal nonstop (mosó- és szárítóprogram összekapcsolása) kimosni és megszárítani. A kapacitása – nagy dobja 

miatt – mosás esetén 7 kg. A 30 cm átmérőjű, nagy betöltőnyíláson át könnyű és kényelmes a ki- és bepakolás, még nagy darabok esetén is.
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LAVAMAT TURBO mosó-szárító gép – a jó dolgok 
kombinációja
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Megoldás 

Felültöltős mosógépek, melyeknek csak a helyigényük kevesebb 
Maximális teljesítmény kisebb helyen? A Silent System esetében ez alapkövetelmény. Külö-

nösen igaz ez az új, felültöltős LAVAMAT készülékekre, melyek mindössze 40 cm szélesek és 

guruló lábaikon bárhová könnyen áthelyezhetők. Csak a méretei kisebbek, teljesítményben a 

nagy méretű LAVAMAT gépek mellett állnak minden tekintetben. Kiváló minősítéssel rendel-

keznek energiafogyasztás, mosási és szárítási hatékonyság terén is. Büszkén viselik három-

szoros A minősítésüket az 1500 percenkénti fordulatszámos centrifuga-teljesítménnyel.

Mindig kiváló mosás. Az AEG-Electrolux felültöltős mosógépei 40 centiméteres szélességük-

kel rendkívül helytakarékosak. Ily módon oda teheti, ahol éppen szüksége van rá. A felültöltős 

modellek kerekeken gurulnak, így könnyen mozgathatók, nem kell egy állandó helyen tartani. 

Amikor használja, gurítsa a vízcsatlakozóhoz, majd használat után visszatolhatja a helyére, hogy 

ne legyen útban. A rugalmasság nem megy a kényelem és a teljesítmény rovására. Az alacsony 

fogyasztás tökéletes tisztasággal párosul. A felültöltős LAVAMAT modellek 6 kg ruhát is képesek 

mosni minimális energia- és vízfogyasztás mellett. A teljes körű elektronikus vezérlés biztosítja a 

programok optimális működését. Nem csak helyet spórol, hanem pénzt is minden egyes mosási 

ciklussal. A felültöltős Silent System modellek 6 kg szennyest képesek tisztára mosni ugyanazzal 

a hatékonysággal, mint a nagy gépek. Sőt mi több, ugyanazt a kényelmet kínálják a MEMÓRIA 

FUNKCIÓtól az időtakarékosság programig. Kiemelten fontos: egy gomb megnyomásával a dob 

ajtaja lassan, finoman nyílik.

Az egyedülálló dobok ajtajai 
lassan és biztonságosan nyílnak
Amikor lejár a mosóprogram, a dob biz-

tonságosan kinyitható pozícióban áll meg. 

Ezt egy LED-kijelzőn mutatja a mosógép. 

Amikor a dobot kinyitotta, az továbbra 

is tartja biztonságos pozícióját. Kinyi-

táskor elég egy gombnyomás, és a dob 

tetejei lassan, fokozatosan nyílnak fel, és 

nagyobb betöltőhelyet kínálnak, mint amit 

eddig megszokott.  

Csúcsteljesítmény!
A LAVAMAT 48540 felültöltős mosógép 

1500 percenkénti fordulatszámú centrifu-

gálási teljesítményével belépett a három A 

minősítésű gépek sorába. A szárítási haté-

konyság mellett a mosási teljesítménye és 

energiatakarékos működése is A minősítést 

kapott. A kiváló fogyasztási értékek és a 

magas centrifugálási fordulatszám (1500 

ford./perc) sok pénzt és időt takarítanak 

meg tulajdonosának.

Most a felültöltős gépeknél 
is AQUA-CONTROL és AQUA-
ALARM
A megbízható, teljes körű védelem a felül-

töltős mosógépeknél azért is különösen 

fontos, mert sokszor más helyen hasz-

nálják, mint ahol tárolják őket. A kevésbé 

féltett mosókonyha helyett többnyire a 

lakásban vannak. Az AEG-Electrolux AQUA 

CONTROL a csúcsmodelleknél kétszeres 

védelmet biztosít. A dupla falú bekötőcső 

mellett vész esetén az AQUA-ALARM, a 

figyelmeztető hangjelzés is működésbe lép. 

Az AEG-Electrolux garantálja, hogy nem 

történhet baj.
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Felültöltős mosógépek 

A gyapjú- és selyemprogrammal 
jobb, mint kézzel
Most már gépben is moshatja a gyapjú-, 

selyem- és egyéb kényes textíliákat. Sőt, 

a készülék kíméletesebben és biztonságo-

sabban mossa ezeket. Ez a megoldás nem 

csak a ruhát, hanem az Ön kezeit is kíméli.

Mentse el saját mosóprogramjait 
Az új MEMÓRIA funkcióval elmentheti 

a leggyakrabban használt egyéni kiegészí-

tő funkcióval összeállított programokat. 

Például, ha a színes kímélő programhoz 

mindig extra öblítést állít be. Ezek az egyedi 

programok mindig gyorsan elérhetőek 

lesznek.

Könnyen tisztítható mosószer-
adagoló 

A mosógép tetejének alsó részébe áthelye-

zett tartályba egyszerűbb betölteni a mosó-

szert és az öblítőt. Az adagoló egy könnyed 

mozdulattal kiemelhető a helyéről, ketté-

szedhető, így egyszerűen tisztán tartható. 

Vasaláskönnyítés
1 kg finom ruhaneműt lehet kíméletesen 

mosni ezen a programon. Nem marad gyű-

rődés a ruhán, mosás után csak fogason kell 

szárítani és nem gond a vasalás.

Szenzitív
A gép a ruhát többször öblíti, két öblítés 

hosszabb ideig tart. A mosódob kevesebbet 

forog, így a gyakori mosás sem árt a ruhá-

nak.

Az új, alacsonyabban fekvő betöl-
tőnyíláson keresztül egyszerűbb 
a ruha ki- és bepakolása
• Sokkal kényelmesebb munkapozíció. 

•  Egyszerűbb hozzáférés 

a nyitógombhoz.

• Átláthatóbb a dob belseje. 

Az új tervezésű mosószer-adagoló mind formájában, mind funkcionalitásában figyelemre mél-

tó újdonság. A tartály közvetlenül a dob fölé, a mosógép tetejének alsó részéhez került, így 

egyszerűbb a mosószer és az öblítő adagolása. A tartályt könnyedén ketté lehet szedni, ezzel is 

megkönnyítve tisztítását.
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A tökéletes kezelhetőségért: új helyen elhelyezett 
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Felültöltős mosógépek

L 48540

CSÚCSKATEGÓRIA 

6 kg töltősúlyú mosógép – intelligens 

automata funkciókkal és egyedi mosási 

beállításokkal

L 47330

CSÚCSKATEGÓRIA

Tökéletes mosógép – intelligens automata 

funkciókkal és egyedi mosási beállításokkal 

SILENT SYSTEM PLUS 

könnyen nyitható mosódobajtó 

töltősúly: 6 kg 

folttisztító program 

20 perces gyorsprogram 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM PLUS 

könnyen nyitható mosódobajtó 

töltősúly: 6 kg 

20 perces gyorsprogram (3 kg) 

folttisztító program 

szenzitív program 
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grafikus LCD-kijelző

mosódobrögzítés

AQUA CONTROL + AQUA ALARM

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: A

1500/1200/1000/800/600/400 ford./perc, öblítőstoppal

éjszakai program

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: (6 kg) 1,02 kWh

fertôtlenítô- és mixprogram

selyem-, fehérnemű és kézi mosás program

farmer- és sportprogram 

vasaláskönnyítő program

memóriafunkció: 2 egyéni mosóprogram 

Jet system

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltőnyílás, kényelmes ki- és bepakolás 

Wheels for easier moving

késleltetett indítás (1-20 óra)

mosóprogram vége időzítés

idôtakarékos program

20 perces gyorsprogram (3 kg)

nagy LCD-kijelzô

mosódobrögzítés

AQUA CONTROL + AQUA ALARM

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

maximális fordulatszám: 1300 ford./perc, öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: (6 kg) 1,02 kWh

fertôtlenítô- és mixprogram

kézi mosás program

farmer- és sportprogram 

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltőnyílás, kényelmes ki- és bepakolás 

késleltetett indítás

programfutás-kijelzés

maradékidô-kijelzés

idôtakarékos program
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L 47020 L 46210

KOMFORTKATEGÓRIA

Tökéletes mosógép – intelligens automata 

funkciókkal és egyedi mosási beállításokkal 

KOMFORTKATEGÓRIA

Helytakarékos felültöltős mosógép 

– a legmagasabb elvárásoknak megfelelő 

bőrbarát mosásért

ALAPKATEGÓRIA

Tökéletes felültöltős mosógép – kiváló mosási 

eredményekkel

L 46000

SILENT SYSTEM PLUS 

könnyen nyitható mosódobajtó 

töltősúly: 6 kg 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM 

könnyen nyitható mosódobajtó 

töltősúly: 5,5 kg 

folttisztító program 

szenzitív program 

SILENT SYSTEM 

könnyen nyitható mosódobajtó 

töltősúly: 5,5 kg 

folttisztító program 
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kis LCD-kijelzô (3 számjegy és 2 piktogram)

mosódobrögzítés

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: B

választható centrifuga-fordulatszámok: 

1200/900/700/400 ford./perc, öblítőstoppal

vízfogyasztás: 46 l

energiafogyasztás: (5,5 kg) 0,93 kWh

kímélő program

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltőnyílás, kényelmes ki- és bepakolás 

késleltetett indítás

maradékidô-kijelzés

idôtakarékos program

3 karakteres kijelzô

mosódobrögzítés

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: C

választható centrifuga-fordulatszámok: 

1000/900/700/400 ford./perc, öblítőstoppal

vízfogyasztás: 46 l

energiafogyasztás: (5,5 kg) 0,93 kWh

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram, selyemhez

vasaláskönnyítő program

folttisztító program

energiatakarékos program 

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltőnyílás, kényelmes ki- és bepakolás 

maradékidô-kijelzés

idôtakarékos program
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kis LCD-kijelzô (3 számjegy és 8 piktogram)

mosódobrögzítés

AQUA CONTROL + AQUA ALARM

energiaosztály: A+

mosási hatékonyság: A

centrifugahatékonyság: C

maximális fordulatszám: 1000 ford./perc, öblítôstoppal

vízfogyasztás: 45 l

energiafogyasztás: (6 kg) 1,02 kWh

kímélő program

selyem- és fehérnemű program

kézi mosás, farmer-, takaró-, mixprogram 

vasaláskönnyítő program

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltőnyílás, kényelmes ki- és bepakolás 

késleltetett indítás

programfutás-kijelzés

maradékidô-kijelzés

idôtakarékos program

Felültöltős mosógépek
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Szárítógépek

víztartály

50% 

energia-

veszteség

50% 

energia-

beáramlás

légáramlás

hûtôkör

kompresszor

expanziós 

szelep

kondenzátor 

(hôfejlesztô)

elpárologtató 

(hôcserélô)

Sok embernek vannak kétségei a szárítógép-vásárlást illetően, mert úgy gondolják, a szárítógépek sok áramot fogyasztanak. A T 59840 az első 

„A“ energiaosztályú modell, mindössze 85 perc alatt megszárítja a pamutruhákat. Valójában a T 59840 energiafogyasztása még 30 százalékkal jobb 

is, mint amennyit egy „A“ energiaosztályú géptől elvárhat, így alacsony működési költségek mellett élvezheti a szárítógép előnyeit. A készülék egy 

úgynevezett hőszivattyús technológiával készül, mely éppen fordítva működik, mint egy hűtőszekrény.

SZÁRÍTÁS
A szárításérzékelő segítségével minden 

AEG-Electrolux szárítógépben és mo-

só-szárító gépben éppen az igényeinek 

megfelelően száríthatja meg a ruhákat. 

Csak válassza ki a kívánt fokozatot 

a kezelőfelületen, legyen az vasaláskész, 

enyhén nedves, szuper száraz vagy éppen 

felvehető. A készülék érzékeli, mikor éri el 

a szárított ruha a megadott szintet, így 

Önnek nem kell folyamatosan ellenőriznie a 

töltet állapotát.

NAGY BETÖLTŐNYÍLÁS  
A nagy, 30 cm átmérőjű, 165 fokban 

nyitható ajtajú betöltőnyílás segíti a ki- és 

bepakolást az AEG-Electrolux szárítógé-

peibe. A belső világítás átláthatóvá teszi 

a dob belső terét, így minden apróságot 

észrevesz majd benne. Különösen hasznos 

lehet ez, ha egy sötét helyiségben tartja a 

szárítógépet.

A RUHÁKÉRT
Az AEG-Electrolux szárítógépek úgy szárítják 

a ruhákat, mintha azok a lakásban vagy a 

szabad levegőn száradtak volna. Sőt, a kímélő 

programon minden eddiginél jobban óvják a 

finom darabokat. Az AEG-Electrolux fejlett 

technológiai hátterével folyamatosan új 

programokat fejleszt, melyek minden típusú 

anyag gépi szárítását lehetővé teszik. Vannak 

kímélő programok is, melyek hűvösebb leve-

gővel, finomabb dobmozgással dolgoznak, így 

a legfinomabb anyagok, gyapjú vagy selyem is 

száríthatók velük.

•  A meleg terület (= a meleg radiátorrács 

a hűtő hátulján) melegíti a szárításhoz 

a levegőt. 

•  A hideg terület (= a hűtőfelület a hűtő 

belsejében) lehűti a meleg, nedves levegőt, 

így a ruhákból kivont nedvesség lecsapódik 

a kondenzátorban.

•  A zárt rendszer megőrzi az energiát. A lég-

áramlás energiája nem vész el, a rendszer 

felhasználja a szárítási folyamatban.

•  A hőszivattyús szárítógép a környezetből is 

vesz fel energiát.
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Maximális hatékonyság, minimális 
energiafelhasználás
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Teljesítmény

Pro-Steam szárító – sokkal több egy szárítógépnél
• Teljes, hagyományos szárítási lehetőségek, plusz valódi 

szárítóprogramok selyemhez és gyapjúhoz.

• 4 gőzprogram a nedves ruhák szárítására és 

gyűrődésmentesítésére, valamint a száraz ruhák 

gyűrődésmentesítésére, melyek a következők: pamut- és 

műszálas ingek, valamint műszálas pólók. 

• 3 gőzprogram a száraz ruhák felfrissítésére 

(gyűrődésmentesítés), beleértve a „csak vegytisztíthatókat” is. 

Ezek a következők: felfrissítő program, gyapjúprogram.
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Mikroszálas – program 
a modern, finom 
darabok szárításához  
Nagyon kíméletes program, 

a szárítás alacsony 

hőmérsékleten történik. 

Szinte mindenféle kényesebb 

ruha szárítható vele, főként 

a viszkózból készültek, a nyári 

pólók, a fehérneműk vagy 

a kárpitok és még sok más is.

B energiaosztályú 
szárítógép
A készülék minden alkatrészére 

kiterjedő fejlesztéseknek 

köszöhetően elértük 

a B energiaosztály besorolást.

Helyet takaríthat meg a szárító- 

és mosógép beszerelésénél,

a különleges összeépítő 

készlet használatával, aminek 

segítségével a gépek egymás 

tetejére helyezhetők.

(Keret típusa: TRZ903)

Szárítórekesz – biztonságosan 

száríthat benne olyan dolgokat, 

melyeket amúgy nem lehet 

szárítógépbe tenni, mint például 

a sportcipő és a gyapjúruha. 

Szárítórekesz csak bizonyos 

modelleknél található.

Legyőzhetetlen páros: 
LAVAMAT és LAVATHERM
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Szárítógép 

T 59840

CSÚCSKATEGÓRIA 

Hőszivattyús kondenzációs szárítógép 

innovatív megoldásokkal — energia- 

és időmegtakarítással

T 88840

CSÚCSKATEGÓRIA

Innovatív, PRO-STEAM kondenzációs 

szárítógép számos gyűrődésmentesítő 

és szárítóprogrammal

hőszivattyús technológia 

energiaosztály: A 

GYAPJÚ- és SELYEM-program 

 maximális hatékonyság, minimális  

energiafelhasználás

energiaosztály: B 

nagy LCD-kijelző 

programfutás-kijelzés 

szűrő- és tartálytelítettség-kijelzô 

szárításiszint-kijelzés 
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nagy LCD-kijelző

programfutás-kijelzés

szűrő-, tartálytelítettség, kondenzációszint-kijelzés

szárításiszint-kijelzés

belsô világítás

hangjelzés a művelet végén

energiafogyasztás: 2,8 kWh

töltôsúly: 7 kg

ágynemű és mixprogram

farmer- és sportprogram

mikroszálas és viszkózprogram

selyemprogram, ingek

frissítô program

vasaláskönnyítô program

ezüst kezelőfelület

ezüst nyomógombok

ergonomikus, egyszerû kezelôfelület

nagy betöltônyílás

késleltetett indítás (1-23 óra)

maradékidő-kijelzés

30 perces program

nagy LCD-kijelző

belsô világítás

hangjelzés a művelet végén

energiafogyasztás: 3,92 kWh

töltôsúly: 7 kg

gőzprogram száraz és nedves ruhákhoz

szárítási program gyapjúhoz, selyemhez

ágynemû program

gyapjú- és cipôszárító funkció

sport-, farmer- és felfrissítô program

ergonomikus, egyszerû kezelôfelület

nagy betöltônyílás

késleltetett indítás (1-20 óra)

T 58860

CSÚCSKATEGÓRIA

Kondenzációs szárítógép kiváló szárítási 

eredményekkel és kivételesen nagy kapacitással

energiaosztály: B 

programfutás-kijelzés 

szűrő- és tartálytelítettség-kijelző  

szárításiszint-kijelzés 
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nagy LCD-kijelző

invertermotor

belsô világítás

energiafogyasztás: 4,48 kWh

töltôsúly: 8 kg

ágynemű, póló-, sport-, mikroszál program

farmer- és pamutprogram

3 kg-os gyorsprogram

éjszakai program pamut- és szintetikus anyagokhoz

vasaláskönnyítő program

felfrissítő program kis töltethez

nagy betöltônyílás

egyszerû kezelôfelület

késleltetett indítás (1-20 óra)
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Szárítógép

T 58840R

CSÚCSKATEGÓRIA 

Kondenzációs szárítógép szárítórekesszel 

gyapjúhoz és sportcipőhöz; azoknak, akik 

a tökéletes szárítási eredményeket igénylik

energiaosztály: B  

programfutás-kijelzés 

szűrő- és tartálytelítettség-kijelző 

szárításiszint-kijelzés 
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nagy LCD-kijelző

belsô világítás

energiafogyasztás: 3,92 kWh

töltôsúly: 7 kg

ágynemű, póló-, sport-, mikroszál program

farmer-, mikroszál és mûszál program

mixprogram pamut- és mûszálas ruhákhoz

szabadidô program

vasaláskönnyítő program

felfrissítő program kis töltethez

szárítókosár gyapjúhoz és a cipőkhöz

nagy betöltônyílás

egyszerû kezelôfelület

késleltetett indítás (1-20 óra)

T 56840L

KOMFORTKATEGÓRIA

Kondenzációs szárítógép kiváló szárítási 

eredményekkel

energiaosztály: B 

szűrő- és tartálytelítettség-kijelző 

szárításiszint- és programfutás  

új generációs, 3 karakteres kijelzô

belsô világítás

energiafogyasztás: 3,92 kWh

töltôsúly: 7 kg

ágynemű program

sportprogram

farmerprogram

vasaláskönnyítő

frissítőprogram 

felhasználóbarát kezelőfelület

nagy betöltőnyílás, kényelmes ki- és bepakolás 

   késleltetett indítás (1-20 óra)

TCE

KOMFORTKATEGÓRIA

Kompakt, kondenzációs szárítógép 

elektronikus vezérléssel

maximális töltet: 3,4 kg 

 kompakt kondenzációs  

szárítógép 

elektronikus vezérlés 

programfutás-kijelzés LED-kijelzőn 

hangjelzés (a program végén) 

energiafogyasztás: 2,6 kWh

maximális töltet: 3,4 kg

3 szárítóprogram 

ajtónyitó gomb 

kondenzációs tartály csatlakoztatása a lefolyóba

összeépítő keret rendelhető 

rozsdamentes acéldob 

falra szerelhető 

nagy kondenzációs tartály (2,5 kg) 
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Vezérlés

Memóriafunkció • • •

3 karakteres digitális kijelző fekete fekete fekete

Nagy LCD-kijelző
nagy 

grafikus

nagy 

grafikus
nagy nagy nagy

nagy 

grafikus
nagy nagy

fekete

LCD

fekete

LCD

Súlyérzékelő • • •

Vízszennyezettség-mérő • • • • • • • • • •

Mosási technológia ART. ART. ART. ART. ART.
Öko-

szelep

Öko-

szelep

Öko-

szelep
ART.

Öko-

szelep

Öko-

szelep

Öko-

szelep

Öko-

szelep

Belső világítás • •

Programfutás-kijelző • • • • • • • • • • • • •

Gyermekbiztonsági zár • • • • • • • • • • • • •

Aqua Control • • • • • • • • •

Teljesítmény

Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc)
1400 1600 1400 1400 1200 1400 1200 1000 1400 1200 1000 1200 1000

Energiaosztály A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Mosási hatékonyság A A A A A A A A A A A A' A

Centrifugahatékonyság A A A B B B B C B B C B C

Vízfelhasználás (l) 57 57 57 45 45 45 45 45 42 45 45 45 45

Energiafelhasználás (kWh) 1,20 1,19 1,20    1,05    1,05 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Invertermotor • • • • • •

Folttisztító program • • • • • • • • • • • • •

Energiamegtakarító program • • • • • • • • • • • • •

3 vagy 4 rekeszes mosószer-

adagoló
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

Intelligencia

Töltősúly (kg) 8 8  8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

Szenzitív program • • • • • • • • • • • • •

Selyemprogram • • • • • • •

Vasaláskönnyítő program • • • • • • • • • • • • •

Műszál program • • •

Fehérnemű program • • • • • • • •

Kézi mosás program (gyapjú/

selyem)
• • • • • • • • • • • • •

Gyorsprogram • • • • • • • •

Sportprogram • • • • • •

Intenzív sportprogram • • • • • • • •

Farmerprogram • • • • • • • • • • • • •

Fertőtlenítő program • • • • • • • •

Kímélő program (takaró/paplan) • • • • • • • •

Rövid program - 3 kg • • • • • Felfrissítô Felfrissítô Felfrissítô • • • Felfrissítô Felfrissítô

40-60 °C mixprogram • • • • • • • • • • • • •

SzuperÖko (alacsony hômérséklet) • • • • • • •

Éjszakai program • • • • •

Előmosás • • • • • • • • • • •

Extra öblítés • • • • • • • • • • • • •

Mosószer-túladagoláskijelző

Design

Betöltőnyílás és 

nyomógombszínek
ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst fehér fehér fehér ezüst ezüst ezüst fehér fehér

Felhasználóbarát kezelőfelület • • • • • • • • • • • • •

Nagy betöltőnyílás (180°) • • • • • • • • • • • • •

Méretek (mag. x szél. x mély.) 85x60x60 85x60X60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x43 85x60x43 85x60x43 85x60x43 85x60x43

Idő

Késleltetett indítás • • • • • • • • • • • • •

Időtakarékos program • • • • • • • • • • • •
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Vezérlés

Multikijelző nagy LCD nagy LCD nagy LCD nagy LCD

3 karakteres digitális kijelző fekete LCD

Szárítási szint • • • •

Szárításiszint-kijelző

Belső világítás • • • • •

Programfutás-kijelző • • • • •

LED-kijelzők a szűrőhöz, 

a tartályhoz és a kondenzációhoz
••• ••• ••• ••• •••

Riasztás • • • • •

Könnyű tisztítás • • • • •

Teljesítmény

Szárítási technológia
ProSteam hőszivattyús kondenzációs

kondenzációs

+ szárítókosár
kondenzációs

Energiaosztály B A B B B

Energiafelhasználás (kWh) 3,92 2,8 4,48 3,92 3,92

Irányváltási funkció • • • • •

Intelligencia

Töltősúly (kg) 7 7 8 7 7

Speciális gyapjú- és selyemprogram •

Vasaláskönnyítő program • • •

Szabadidő program • • • •

Felfrissítő program • • • •

Gyapjúprogram • •

Gyűrődésmentesítés • • • • •

Szárítórekesz gyapjúnak és 

sportcipőnek
• • •

Design

Nyomógombok színei ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst

Felhasználóbarát kezelőfelület • • • • •

Nagy betöltőnyílás • • • • •

Méretek (mag. x szél. x mély.) 85x60x58 85x60x58 85x60x58 85x60x58 85x60x58

Összeépítő keret rendelhető • • • • •

Idô •

Idôvezérelt program • • • • •

Késleltetett indítás • • • • •

Ágynemű program • • • •

Farmerprogram • • • •

Sportprogram • • •

Mikroszálas program • • •

Mixprogram • •

Műszálprogram • •

Pólóprogram • • •
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Vezérlés

Memóriafunkció •

Nagy LCD-kijelzô szöveges piktogramos

Kis LCD-kijelzô • 3 karakteres 3 karakteres

Dobpozicionálás • • • • •

Vízszennyezettség-mérő • • •

Programfutás-kijelző • • • • •

Gyermekbiztonsági zár • • • • •

Aqua Control + Aqua Alarm • • •

Aqua Control • • •

Azonnali ajtónyitás • • • • •

Teljesítmény

Max. centrifuga-fordulatszám (ford./

perc)
1500 1300 1000 1200 1000

Energiaosztály A+ A+ A+ A+ A+

Mosási hatékonyság A A A A A

Centrifugahatékonyság A B C B C

Vízfelhasználás (l) 45 45 45 46 46

Energiafelhasználás (kWh) 1,02 1,02 1,02 0,93 1,04

Invertermotor • • •

Könnyű betöltés • • • • •

Új kialakítású mosószer-adagoló • • • • •

folttisztító program • • • • •

Energiamegtakarító program • • • • •

Intelligencia

Töltősúly (kg) 6 6 6 5,5 5,5

Szenzitív program • • • • •

Selyemprogram • • •

Fehérnemű program • •

Vasaláskönnyítő program • • • • •

Kézi mosás program • • • • •

Gyorsprogram • •

Intenzív sportprogram •

Kültéri sportruházat program • •

Farmerprogram • •

Fertőtlenítő program • •

Éjszakai program • •

Előmosás • • • • •

Extra öblítés • • • • •

Mosószer-túladagoláskijelző • • •

Design

Nyomógombok színei ezüst ezüst ezüst fehér fehér

Felhasználóbarát kezelőfelület • • • • •

Méretek (mag. x szél. x mély.) 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60

Görgôk • • • • •

Idő

Késleltetett indítás • • • • •

Maradékidő-kijelzés • • • • •

Időtakarékos program • • • • •

Rövid program - 3 kg • •

40-60 °C mixprogram • • • • •
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Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.

Telefon: 1/467-3200

Fax: 1/467-3204

Internet: www.aeg-electrolux.hu

További katalógusaink:

Beépíthető készülékek

Szabadonálló tűzhelyek 

és mikrohullámú sütők

Hűtőszekrények, fagyasztók 

és kombinált hűtők

Ez a katalógus a nyomtatás napján az Electrolux rendelkezésére álló 

információk alapján készült. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 

a termékjellemzők és leírások kapcsán bármely információ tévesen 

lett feltüntetve, a hibás adatot javítjuk a www.aeg-electrolux.hu 

oldalunkon, mely mindig a legfrissebb információkat tartalmazza.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintés mellett készítettük, de még 

így is tartalmazhat hibákat. Ha hibát talál az anyagban, kérjük jelezze 

nekünk. Az ismereteink szerinti legfrissebb termékinformációkat 

a www.aeg-electrolux.hu weboldalunkon találja meg. 

Electrolux: az átgondolt design megalkotója. 

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy 

találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk 

kiváltani mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. Nem sajnáljuk az 

időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, 

amelyeket vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésekor első lépésként mindig 

megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt 

jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését, és 

arra biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az 

a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén, minél több ember 

számára elérhetővé tegyük. Az Electrolux, „Thinking of you” ígérete túlmutat azon, hogy megfeleljen 

napjaink fogyasztói elvárásainak. Egyúttal azt is jelenti, elköteleztük magunkat, hogy a jelen és a jövő 

generációi számára környezetbarát háztartási készülékeket alkossunk.

Electrolux. Thinking of you.

AEG. Az Electrolux csoport tagja. Termékeinkről többet is megtudhat a www.aeg-electrolux.hu honlapon.

Tanácsadás és értékesítés
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