
Специална програма с пара за освежаване на дрехите и премехване 
не миризмите 
Програмата с пара не само освежава дрехите, но и отпуска нишките им, 
което спестява гладенето. По-малко гладене означава по-малко 
износване на тъканите. Дрехите Ви
продължават да изглеждат безупречно всеки ден.

От само сухи до чисти и сухи само за 3 часа. 
Програмата NonStop 3h/3kg се справя безпроблемно с пране и сушене на 
3 кг. пране. Дрехите, които сте облекли сутринта, могат да бъдат изпрани 
и изсушени дори за обличане вечерта - това е част от нашето решение за 
цялостна грижа. 

Технология DualSense®
за безопасно пране и
сушене дори и на деликатни
материи за ръчно
Технологията DualSense
настройва подходящата
температура и движения
на барабана според
различните материи.
Програмата се адаптира
АДАПТИРАЩИ СЕ ПРОГРАМИ ЗА АБСОЛЮТНО 
УДОБСТВО
Технолохия ProSense® автоматично настройва 
времето и консумацията на електроенергия, в 
зависимост от зареждането. Това позволява удобно 
и икономично протичане на програмите - само с 
необходимото минимално време за изпиране, 
независимо дали изпирате
само една риза или голямо
количество пране.

НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ НА СУШЕНЕ - ЗАЩИТА ЗА 
ТЪКАНИТЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Нашата уникална пералня със сушилня с 
термопомпа ÖKOKombi с технология SensiDry® 
суши дрехите на щадящо ниски температури и 
спестява до 40% консумация на ел. енергия и вода 
при всеки цикъл в сравнение с другите перални със 
сушилня.

Пералнята със сушилня AEG от серия 9000 представя технологията 
SensiDry® - първата в света пералня със сушилня с
Иновативната ÖKOKombi с технологията SensiDry® приспособява 
системата към различни материи като коприна, вълна и връхно облекло. 
Технологията с термопомпа контролира температурите и движенията на 
барабана, за да гарантира равномерно измиване и изсушаване на всички 
дрехи всеки път.

Product Benefits & Features

• Свободностояща пералня със сушилня 
• Капацитет на пране: 10 кг
• Kапацитет на пране + сушене: 6 (кг)
• Максимална скорост на центрофугиране: 1551 об./мин.
• Капацитет на сушене: 6 кг
• Програма за ръчно пране, предназначена за дрехи с означение "ръчно 
пране" 
• Програма, предназначена специално за копринени тъкани с внимателно 
изпиране и центрофуга
• Програма, предназначена за вълнени тъкани с означение"вълна"
• Автоматично сушене
• Време за сушене
• Система за изплакване без пяна
• Програми: Eco 40-60, Памук, Синтетика, Non stop 3кг/ 3ч., Коприна, 
Вълна/ръчно пране , Outdoor (Връхни дрехи), Пара, Изплакване, 
Центрофуга / Изпомпване
• Детска защита
• Защита от наводнения
• Крака на уреда: 4 регулируеми
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Капацитет на пране (кг) 10
Kапацитет на пране+сушене (кг) 6
Макс. обороти центрофуга (об./мин.) 1551
Енергиен клас A
Енергиен клас (пране/сушене) C
Клас ефективност на 
центрофугиране B

Вид инсталация Свободностоящ
Размери ВxШxД в мм 870x597x636
Максимална дълбочина (мм) 660
Тип мотор Инверторен
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 2200
Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 10
Продуктов код (PNC) 914 600 355
Kонсумация на енергия 
пране/сушене (kWh) 2.518

Kонсумация на енергия пране (kWh) 0.512
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 51

Kонсумация на енергия за 100 
цикъла пране/сушене (kWh) 252

Консумация на вода пране (л) 47
Консумация на вода пране/сушене 
(л) 50

Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 76

Продължителност на програма Еco, 
40-60°C, пълно зареждане 
пране/сушене (мин)

9:40

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

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

Клас на пране 1.031
Клас на изпиране (пране/сушене) 1.031
Остатъчна влажност, % 52.9
Максимална температура (ном. 
капацитет), °C 39

Максимална температура (половин 
зареждане), °C 35
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