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125
ÉV
A KIVÁLÓSÁG
JEGYÉBEN
Ha visszanézünk, büszkén állapíthatjuk meg, hogy
nagyon sok mindenben mi voltunk az elsők. Gazdag
örökségünkre mindig is támaszkodhattunk, és
ez az, ami folyamatos inspirációt ad minden újabb
fejlesztés megtervezésekor. Elsőként ismertük
fel, hogy valódi kiválóságot úgy érhetünk el,
ha a dizájnra mint alapvető értékre tekintünk.
Ami nem csak a készülékek megjelenésében fontos
szempont, hanem mindenben – a funkcióktól és új
ötletektől a gyárig, a gyártási technológiáig, ahogy
készítjük termékeinket.

Az AEG első
márkajelzése, melyet
Peter Behrens és Emil
Rathenau tervezett.

Minden a világítással kezdődött.
A cég alapjait Emil Rathenau fektette
le 1883-ban, amikor megszerezte
az Edison-féle izzólámpa gyártási
jogait Németországban. A vállalat
nem sokkal ezután motorokat és
generátorokat kezdett gyártani, és új
alkalmazási területeket talált ennek
a csodás, új erőforrásnak. Ilyen volt
például az elektromos hajszárító
1900-ban.
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AZ
INNOVÁCIÓ
KULTÚRÁJA
Soha nem ijedtünk meg attól, hogy
irányt mutassunk. A Vampyr porszívó
egy futurisztikus vízió volt 1920-ban,
amikor legelőször bemutattuk.
Számos AEG újdonság, mely
anno hihetetlennek tűnt, ma már
természetesnek számít. Ilyen
például az állítható hőmérsékletű
vasaló és a kompresszorral működő
hűtőszekrény. El tudná képzelni
ma ezek nélkül az életét?

BEMUTATKOZÁS

125 ÉV A KIVÁLÓSÁG JEGYÉBEN

„Tudatosan
egyszerűséget
létrehozni nem
a legegyszerűbb
dolog.
A részletek aprólékos
kidolgozásának
eredményeképpen
jöhet csak létre.”
Hans Strohmeier
vezető formatervező,
AEG

2010

2012

Az AEG a mai napig a lehetőségek
határait feszegeti a kiváló
technológia és az inspiratív dizájn
ötvözésével.
A legújabb termékcsalád, a Neue
Kollektion, szintén ezt az alapelvet
testesíti meg. Tökéletesen
illeszkedik a mai életvitelhez, és
még magasabb szintre emeli
a konyhai készülékeket a tökéletes
forma és funkció irányába.

A
TRADÍCIÓ
KÖTELEZ
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Az AEG kombinált hűtő-fagyasztó készülékei
olyanok, mint a kincsesládák. A ProFresh
modellekben az élelmiszerek sokkal tovább
– akár 7-10 napig – megőrzik nedvesség- és
vitamintartalmukat, mint a hagyományos,
No Frost rendszerű hűtőkben. Így mindig
friss, zamatos, jó ízű alapanyagokból lehet
elkészíteni a legegyszerűbb salátát, vagy
akár a különleges húsételeket. A minőség
a technológián és a részleteken múlik.
Megbízható működés, energiahatékonyság,
átgondoltság, minőségi anyagok használata
és stílus: ezek jellemzik az AEG készülékeit.

HŰTÉS-FAGYASZTÁS/KOMBINÁLT HŰTŐ-FAGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK

Hűtés-fagyasztás
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Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények
S53600CSS0

Kiváló teljesítmény, alacsony
energiafogyasztás
Ez a készülék kiváló
egyensúlyt tart fenn
a teljesítmény és
az energiafogyasztás között.
Kiemelkedően jó, A++
energiaosztályú hűtő, ami
annyit tesz, hogy 40%-kal
kevesebb energiát fogyaszt,
mint egy A energiaosztályú.
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S53600CSW0

– Tojástartó: 6 tojásnak
– Fagyasztófiókok: 3 átlátszó
műanyag
– Zöldségtároló fiók: 2 extra
mély, extra magas, átlátszó
műanyag
– Palacktartó rácspolc
– Megfordítható ajtónyitás
– Szín/kivitel: ezüst +
rozsdamentes acél ajtó
ujjlenyomatmentes
bevonattal

Kiváló teljesítmény, alacsony
energiafogyasztás
Ez a készülék kiváló
egyensúlyt tart fenn
a teljesítmény és
az energiafogyasztás között.
Kiemelkedően jó, A++
energiaosztályú hűtő, ami
annyit tesz, hogy 40%-kal
kevesebb energiát fogyaszt,
mint egy A energiaosztályú.

– Extra nagy belső tér
– MaxiBox fagyasztófiók
a nagyobb ételek
tárolásához
– Teljes szélességű
palacktartó az üvegek
biztonságos tárolásához

– Extra nagy belső tér
– MaxiBox fagyasztófiók
a nagyobb ételek
tárolásához
– Teljes szélességű
palacktartó az üvegek
biztonságos tárolásához

– Fagyasztótér űrtartalma
(nettó): 92 l
– Hűtőtér űrtartalma (nettó):
245 l
– Zajszint: csak 39 dB(A)
– Automatikus leolvasztás
a hűtőtérben
– Mechanikus hőmérsékletszabályozás
– Világítás a hűtőtérben: izzó
– Hűtőpolcok: 2 teljes
szélességű üvegpolc
első és hátsó élvédővel,
1 palacktartó

– Fagyasztótér űrtartalma
(nettó): 92 l
– Hűtőtér űrtartalma (nettó):
245 l
– Zajszint: csak 39 dB(A)
– Automatikus leolvasztás
a hűtőtérben
– Mechanikus hőmérsékletszabályozás
– Világítás a hűtőtérben: izzó
– Hűtőpolcok: 2 teljes
szélességű üvegpolc
első és hátsó élvédővel,
1 palacktartó

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1750x595x658

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1750x595x658

– Tojástartó: 6 tojásnak
– Fagyasztófiókok: 3 átlátszó
műanyag
– Zöldségtároló fiók: 2 extra
mély, extra magas, átlátszó
műanyag
– Palacktartó rácspolc
– Megfordítható ajtónyitás
– Szín/kivitel: fehér

Mosás-szárítás
A kiváló teljesítmény, a legújabb
technológiai megoldások és dizájn
nagyszerű kombinációja. Ez jellemzi az AEG
mosógépeit.
Ha ruháit ProTex mosógépben és
szárítógépben tisztítja, sokkal tovább
maradnak szépek – ezt igazolja a Woolmark
tanúsítvány.

Mosógépek/Mosó-szárító gépek

1000

A+++ energiaosztály

A++ energiaosztály

A+ energiaosztály

Kapacitás (kg): 7

Kapacitás (kg): 6

Max. centrifugafordulatszám
(ford./perc): 1400

Max. centrifugafordulatszám
(ford./perc): 1000

Gyerekzár

Késleltetett indítás

Mosási hatékonyság:
A
1200

LCD

Max. centrifugafordulatszám
(ford./perc): 1200
LCD-kijelző

OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás
a töltethez igazítva

Szárítógépek

B

B energiaosztály
Vasalásszáraz
program

Kapacitás (kg): 7

LCD

LCD-kijelző

Késleltetett indítás

MOSÁS-SZÁRÍTÁS/MOSÓGÉPEK
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Elöltöltős mosógépek
L70470FL

L70270VFL

1200

LCD

ProTex: kíméletes mosás
A ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
selyemből és gyapjúból
készült holmikat is. A ruhák
hosszú idő után is úgy néznek
ki, mintha újak lennének.
Woolmark Silver minősítés.
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Silent System: csendes
mosás
– Energiaosztály: A+++;
32%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– Teljes védelmet biztosít
a vízkár ellen
– Aqua Control cső –
túlfolyás elleni védelem
– Extra gyors program
– tökéletes tisztaság
mindössze 20 perc alatt

– Kapacitás: 7 kg
– Super Eco program
– Programok: pamut, pamut
előmosással, extra csendes,
műszál, műszál előmosással,
műszál vasaláskönnyítő,
kímélő, gyapjúplusz,
centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, függöny, farmer,
intenzív gyors, gyors 20 perc
3 kg, szupergazdaságos 15,
gazdaságos pamut
– Extra öblítés opció
– Időtakarékos opció
– Folteltávolítás opció
– Súlykiegyenlítő centrifuga
– LCD-kijelző
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– Késleltetett indítás opció
– 3 rekeszes mosószeradagoló
– Gyerekzár

LCD

ProTex: kíméletes mosás
A ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
selyemből és gyapjúból
készült holmikat is. A ruhák
hosszú idő után is úgy néznek
ki, mintha újak lennének.
Woolmark Silver minősítés.
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Silent System: csendes
mosás
– Energiaosztály: A+++;
32%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– Teljes védelmet biztosít
a vízkár ellen
– Aqua Control cső –
túlfolyás elleni védelem
– Extra gyors program
– tökéletes tisztaság
mindössze 20 perc alatt

– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1400
– Rendkívül alacsony
energiafogyasztás:
0,86 kWh, 49 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 7 kg
töltet esetén)

– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1200
– Rendkívül alacsony
energiafogyasztás:
0,86 kWh, 49 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 7 kg
töltet esetén)

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

– Kapacitás: 7 kg
– Super Eco program
– Programok: pamut, pamut
előmosással, extra csendes,
műszál, műszál előmosással,
műszál vasaláskönnyítő,
kímélő, gyapjúplusz,
centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, függöny, farmer,
intenzív gyors, gyors 20 perc
3 kg, szupergazdaságos 15,
gazdaságos pamut
– Extra öblítés opció
– Időtakarékos opció
– Folteltávolítás opció
– Súlykiegyenlítő centrifuga
– LCD-kijelző
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– Késleltetett indítás opció
– 3 rekeszes mosószeradagoló
– Gyerekzár

L60270FL

L60460FL

1200

LCD

ProTex: kíméletes mosás
A ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
selyemből és gyapjúból
készült holmikat is. A ruhák
hosszú idő után is úgy néznek
ki, mintha újak lennének.
Woolmark Silver minősítés.
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Silent System: csendes
mosás
– Energiaosztály: A++;
23%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– Teljes védelmet biztosít
a vízkár ellen
– Aqua Control cső –
túlfolyás elleni védelem
– Extra gyors program
– tökéletes tisztaság
mindössze 20 perc alatt

LCD

– Kapacitás: 7 kg
– Programok: pamut,
pamut előmosással,
folttisztítás, műszál, műszál
vasaláskönnyítő, kímélő,
gyapjúplusz, centrifuga,
öblítés, függöny, farmer,
intenzív gyors 20 perc 3 kg,
gazdaságos pamut
– Extra öblítés opció
– Időtakarékos opció
– Súlykiegyenlítő centrifuga
– Digitális LCD-kijelző
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– Késleltetett indítás opció
– 3 rekeszes mosószeradagoló
– Gyerekzár

ProTex: kíméletes mosás
A ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
selyemből és gyapjúból
készült holmikat is. A ruhák
hosszú idő után is úgy néznek
ki, mintha újak lennének.
Woolmark Silver minősítés.
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Silent System: csendes
mosás
– Energiaosztály: A++;
23%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– Teljes védelmet biztosít
a vízkár ellen
– Aqua Control cső –
túlfolyás elleni védelem
– Extra gyors program
– tökéletes tisztaság
mindössze 20 perc alatt

– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1200
– Rendkívül alacsony
energiafogyasztás:
1,05 kWh, 49 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 7 kg
töltet esetén)

– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1400
– Rendkívül alacsony
energiafogyasztás:
0,89 kWh, 45 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 6 kg
töltet esetén)

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

– Kapacitás: 6 kg
– Programok: pamut,
pamut előmosással,
folttisztítás, műszál, műszál
vasaláskönnyítő, kímélő,
gyapjúplusz, centrifuga,
öblítés, függöny, farmer,
gyors 20 perc 3 kg,
gazdaságos pamut
– Extra öblítés opció
– Időtakarékos opció
– Súlykiegyenlítő centrifuga
– Digitális LCD-kijelző
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– Késleltetett indítás opció
– 3 rekeszes mosószeradagoló
– Gyerekzár

MOSÁS-SZÁRÍTÁS/ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK
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Elöltöltős mosógépek
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Elöltöltős és keskeny mosógép
L60260SL

L6027FL

1200

1200

LCD

ProTex: kíméletes mosás
A ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
selyemből és gyapjúból
készült holmikat is. A ruhák
hosszú idő után is úgy néznek
ki, mintha újak lennének.
Woolmark Silver minősítés.
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Silent System: csendes
mosás
– Energiaosztály: A++;
23%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– Teljes védelmet biztosít
a vízkár ellen
– Extra gyors program
– tökéletes tisztaság
mindössze 20 perc alatt
– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1200
– Rendkívül alacsony
energiafogyasztás:
1,05 kWh, 49 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 7 kg
töltet esetén)

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

– Kapacitás: 7 kg
– Programok: pamut,
pamut előmosással,
folttisztítás, műszál, műszál
vasaláskönnyítő, kímélő,
gyapjúplusz, centrifuga,
öblítés, függöny, farmer,
intenzív gyors 20 perc 3 kg,
gazdaságos pamut
– Extra öblítés opció
– Időtakarékos opció
– Súlykiegyenlítő centrifuga
– Digitális LCD-kijelző
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– Késleltetett indítás opció
– 3 rekeszes mosószeradagoló
– Gyerekzár

LCD

ProTex: kíméletes mosás
A ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
selyemből és gyapjúból
készült holmikat is. A ruhák
hosszú idő után is úgy néznek
ki, mintha újak lennének.
Woolmark Silver minősítés.
– Kapacitás: 6 kg
– Energiaosztály: A++;
23%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– OptiSense:
a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– A leggyorsabb
mosóprogram
– Extra gyors program
– tökéletes tisztaság
mindössze 20 perc alatt
– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1200
– Rendkívül alacsony
energiafogyasztás:
0,76 kWh, 45 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 6 kg
töltet esetén)

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

– Programok: pamut,
pamut előmosással,
folttisztítás, műszál, műszál
vasaláskönnyítő, kímélő,
gyapjúplusz, centrifuga,
öblítés, függöny, farmer,
intenzív gyors 20 perc 3 kg,
gazdaságos pamut
– Extra öblítés opció
– Időtakarékos opció
– Súlykiegyenlítő centrifuga
– 3 karakteres kijelző
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– Késleltetett indítás opció
– 3 rekeszes mosószeradagoló
– Gyerekzár
– Túlfolyás elleni védelem

L60060TL

T65270AC

B
ProTex: kíméletes mosás
A Woolmark Silver
tanúsítvánnyal rendelkező
ProTex mosógépek
annyira kíméletesek, hogy
biztonságosan kimoshatja
bennük a legfinomabb
anyagokból készült holmikat
is. A ruhák hosszú idő után
is úgy néznek ki, mintha újak
lennének.
– Power Jet mosószeradagoló – a mosószer
100%-át felhasználja
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Lágyan nyíló dobajtó
– Teljes védelmet biztosít
a vízkár ellen
– Aqua Control cső
– túlfolyás elleni védelem
– Energiaosztály: A+;
13%-kal kevesebb áramot
fogyaszt, mint egy
A energiaosztályú modell
– Kapacitás: 6 kg
– Max. centrifugafordulatszám (ford./perc):
1000
– Hátralévő idő kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

– Programok:
20 perc 3 kg, pamut,
pamut előmosással,
folteltávolító, függöny,
kímélő, szivattyúzás,
vasaláskönnyítő plusz,
gazdaságos, centrifuga,
műszál, gyapjúplusz,
farmer, kímélő öblítés
– Késleltetett indítás opció
– Automatikus
dobpozicionálás a program
végén
– Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
– Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
– 2 állítható láb + 2 görgő
– 3 karakteres kijelző
– Gyerekzár

ProTex: kíméletes szárítás
A Woolmark Silver
tanúsítvánnyal rendelkező
ProTex szárítógépben
egyenletesen száríthatja meg
a legfinomabb holmikat is,
azok sokáig úgy néznek majd
ki, mintha újak lennének.
– OptiSense rendszer
– a leghatékonyabb
fogyasztás a töltethez
igazítva
– Silent System Super:
szupercsendes mosás
– Töltethez igazítható
opciók, minden típusú
ruhához
– Késleltetett indítás
– Megfordítható ajtó
– Kondenzációs szárítógép:
a pára lecsapódik egy
víztartályban, így nincs
szükség légkivezetésre
– Szárítási hatékonyság: B
– Nedvességérzékelés:
érzékeli, mikor éri el
a töltet az előre beállított
szárazsági szintet
– Idővezérelt
szárítóprogramok
– Pamutprogramok:
szekrényszáraz, extra
száraz, vasalásszáraz

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580

– Műszál programok:
szekrényszáraz, extra
száraz, vasalásszáraz
– Speciális
szárítóprogramok: paplan,
kímélő, vasaláskönnyítő
plusz, farmer, párna, sport
– Idővezérelt programok:
30, 60 perc
– Kímélő opció
– Hosszú,
gyűrődésmentesítő
program
– Energiafogyasztás
(szekrényszáraz,
pamutprogram): csak
3,35 (3,92) kWh
1400 (1000) ford./perc
centrifugálás után
– Váltakozó irányú
dobmozgás, mely fellazítja
a ruhákat és csökkenti
a gyűrődéseket
– Kijelző: 3 karakteres
– Késleltetett indítás opció
– Szárításállapot-kijelzés:
gyűrődésmentesítés/vége,
hűtés, szárítás

MOSÁS-SZÁRÍTÁS/ELÖL- ÉS FELÜLLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK/SZÁRÍTÓGÉP
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Felültöltős mosógép, szárítógép

Fantasztikus ételek elkészítéséhez megfelelő
eszközökre van szükség. Ám ugyanígy
szüksége lesz egy olyan mosogatógépre,
mely nem csak a hagyományos lábasokat és
serpenyőket képes elmosni. A ProClean™
mosogatógépek mindent megoldanak.

Jellemzők
Multitab

ProClean
szatelit szórókar

„A” mosási
hatékonyság

Energiafogyasztás
A+ energiaosztály

A energiaosztály

„A” szárítási
hatékonyság

MOSOGATÁS/MOSOGATÓGÉPEK

Mosogatógépek

19

20

60 cm széles mosogatógépek
F55022M0

Hatékony mosogatás,
minimális energiafogyasztás
A mosogatógép az automata
programmal minden töltetet
maximálisan tisztára mos,
minimális energiafogyasztás
mellett.
– Késleltetett indítás
funkció, hogy előre
tervezhesse a mosogatást
– Multitab funkció
– a legtöbbet hozza ki
a mosogatótablettából
– Só- és öblítőszint kijelzés
– Intelligens programok
– a maximumot nyújtják
minden alkalommal
– Energiaosztály
(2010/30/EC): A+
– Rozsdamentes acél ajtó,
ezüstszínű oldalak
– 12 teríték
– Zajszint: csak 49 dB
(IEC60704-3)

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

F55022W0

– Víz- és energiafogyasztás:
13 l és 1,05 kWh
(Eco 50 programnál)
– Üvegprogram
– 5 program, 4 hőmérséklet
– Programok: 30 perc 60 °C,
Auto 45-70 °C, Eco 50 °C,
üveg 45 °C, PRO 70 °C
– DryTech rendszer – aktív
szárítás
– Kezelőpanel 3 karakteres
kijelzővel
– Késleltetett indítás: 1-19 óra
– Hátralévő idő kijelzés
– SENSORLOGIC
mosogatógép
– Szenzor érzékeli
az edényekről lefolyó víz
szennyezettségét, és ehhez
igazítja a vízfogyasztást
– Kijelzés: késleltetett indítás
1-19 óra, Multitab, program
futás, öblítőszint, só
– Felső kosár lehajtható
csészetartóval

Hatékony mosogatás,
minimális energiafogyasztás
A mosogatógép az automata
programmal minden töltetet
maximálisan tisztára mos,
minimális energiafogyasztás
mellett.
– Késleltetett indítás
funkció, hogy előre
tervezhesse a mosogatást
– Multitab funkció
– a legtöbbet hozza ki
a mosogatótablettából
– Só- és öblítőszint kijelzés
– Intelligens programok
– a maximumot nyújtják
minden alkalommal
– Energiaosztály
(2010/30/EC): A+
– 12 teríték
– Zajszint: csak 49 dB
(IEC 60704-3)
– Víz- és energiafogyasztás:
13 l és 1,05 kWh
(Eco 50 programnál)
– Üvegprogram
– 5 program, 4 hőmérséklet
– Programok: 30 perc 60 °C,
Auto 45-70 °C, Eco 50 °C,
üveg 45 °C, PRO 70 °C
– DryTech rendszer – aktív
szárítás
– Kezelőpanel 3 karakteres
kijelzővel
– Késleltetett indítás: 1-19 óra
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

– Hátralévő idő kijelzés
– SENSORLOGIC
mosogatógép
– Szenzor érzékeli
az edényekről lefolyó víz
szennyezettségét, és ehhez
igazítja a vízfogyasztást
– Kijelzés: késleltetett
indítás 1-19 óra, Multitab,
programfutás, öblítőszint,
só
– Felső kosár lehajtható
csészetartóval

F65410M0P

Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!
Az extra, szatelit szórókar
gondoskodik arról, hogy a víz
minden edényt tökéletesen
tisztára mosson.
– AutoOff – automatikus
kikapcsolás
– Extra higiénia opció
– Automata program
az optimális eredményhez
és energiafogyasztáshoz
– Rozsdamentes acél kivitel
– Energiaosztály
(2010/30/EC): A+
– Rozsdamentes acél ajtó,
ezüstszínű oldalak
– 9 teríték
– Zajszint: csak 46 dB
(IEC 60704-3)
– Víz- és energiafogyasztás:
9 l és 0,76 kWh
(Eco 50 programnál)
– Üvegprogram
– 5 program, 4 hőmérséklet
– Programok: 30 perc 60 °C,
Auto 45-70 °C, Eco 50 °C,
üveg 45 °C, PRO 70 °C
– ProClean szatelit szórókar
– DryTech rendszer – aktív
szárítás
– Kezelőpanel 3 karakteres
kijelzővel
– Késleltetett indítás: 1-24
óra
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

F55410W0P

– Hátralévő idő kijelzés
– SENSORLOGIC
mosogatógép
– Szenzor érzékeli
az edényekről lefolyó víz
szennyezettségét, és ehhez
igazítja a vízfogyasztást
– Só- és öblítőszint kijelzés
– Kijelzés: késleltetett indítás
1-24 óra, ajtó, szárítás,
vége, extra higiénia,
Multitab, kiválasztott
program, öblítőszint,
öblítés, só, mosogatás

Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!
Az extra, szatelit szórókar
gondoskodik arról, hogy a víz
minden edényt tökéletesen
tisztára mosson.
– AutoOff – automatikus
kikapcsolás
– Csendes technológia
– Automata program
az optimális eredményhez
és energiafogyasztáshoz
– 30 perces gyorsprogram
– Késleltetett indítás
funkció, hogy előre
tervezhesse a mosogatást
– Energiaosztály
(2010/30/EC): A
– 9 teríték
– Zajszint: csak 49 dB
(IEC 60704-3)
– Víz- és energiafogyasztás:
9 l és 0,79 kWh
(Eco 50 programnál)
– 5 program, 4 hőmérséklet
– Programok: 30 perc 60 °C,
Auto 45-70 °C, Eco 50 °C,
PRO 70 °C, öblítéstartás
– ProClean szatelit szórókar
– DryTech rendszer – aktív
szárítás
– Kezelőpanel 3 karakteres
kijelzővel
– Késleltetett indítás: 1-24
óra
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

– Hátralévő idő kijelzés
– SENSORLOGIC
mosogatógép
– Szenzor érzékeli
az edényekről lefolyó víz
szennyezettségét, és ehhez
igazítja a vízfogyasztást
– Só- és öblítőszint kijelzés
– Kijelzés: késleltetett indítás
1-24 óra, szárítás, Multitab,
öblítőszint, só, mosogatás
– ProClean kosarak

MOSOGATÁS/60 CM ÉS 45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK
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45 cm széles mosogatógépek

Tűzhelyek
A MaxiKlasse™ sütőkben több a hely
a tökéletes eredményhez – kategóriájukban
a legnagyobb sütőtérrel rendelkeznek, akár
9 szinten lehet bennük sütni.
A ThermiC°Air rendszer gondoskodik
arról, hogy a forró levegő a sütőtér minden
sarkában egyenletesen áramoljon, s így
mindig tökéletesre süljön az étel.
Jellemzők
Automatikus
szikragyújtás

Sütőfunkció:
ventilátor
+ körfűtőszál

Sütőfunkció: felső
sütés és alsó sütés

Sütőfunkció: grill

Sütőfunkció:
mikrohullám

Sütőfunkció:
mikrohullám és grill

Energiafogyasztás
A

-10%

A-10%
energiaosztály

Méretek
50
CM

50 cm széles

60
CM

60 cm széles

WOK

Wok égő

SÜTÉS-FŐZÉS/TŰZHELYEK
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Elektromos tűzhelyek
47056VS-MN

47056VS-WN

A

A

-10%

60

-10%

CM

Szakértelem és egyenletes
teljesítmény egy
professzionális sütőtől
Ez a MaxiKlasse™ sütő
a legújabb funkciókat ötvözi,
ezért Ön mindig minden
ételt egyenletesen süthet
meg benne. Tökéletes lesz
az ételek színe és állaga is.
– Főzőzóna a speciális
edényeknek
– Süllyeszthető gombok
– egyszerűen tisztítható
– UniSight™ kijelző
– áttekinthető a főzés
folyamata
– Hot Air System
– egyenletes hőmérséklet
a sütőtér minden pontján
– OptiFlex™ sütősín
– a sütőtér rugalmas
kihasználásához

– Sütőtér: fekete zománcozott
– Könnyen tisztítható sütőajtó
– Páraelvezetés a készülék
hátsó részén
– Időzítő funkciók: hangjelzés,
időtartam, vége,
percszámláló, idő
– Sütőprogram funkciók:
hangjelzés, időtartam,
vége, percszámláló, idő
– Hűtőventilátor
– Edénytartó fiók
– Bal első főzőzóna:
kétkörös, 1000 W/
2200 W/140 mm/210 mm
– Bal hátsó zóna:
1200 W/145 mm
– Jobb első főzőzóna:
1200 W/145 mm
– Jobb hátsó zóna: kétkörös,
ovális, 2400 W/1500 W/;
900 W/265 mm/170 mm

60
CM

Szakértelem és egyenletes
teljesítmény egy
professzionális sütőtől
Ez a MaxiKlasse™ sütő
a legújabb funkciókat ötvözi,
ezért Ön mindig minden
ételt egyenletesen süthet
meg benne. Tökéletes lesz
az ételek színe és állaga is.
– Főzőzóna a speciális
edényeknek
– Süllyeszthető gombok
– egyszerűen tisztítható
– UniSight™ kijelző
– áttekinthető a főzés
folyamata
– Hot Air System
– egyenletes hőmérséklet
a sütőtér minden pontján
– OptiFlex™ sütősín
– a sütőtér rugalmas
kihasználásához

– Tűzhely elektromos sütővel
és főzőlappal
– Főzőlap típusa:
üvegkerámia
– Maradékhő-kijelzés
zónánként
– Sütő típusa: elektromos
– Sütőfunkciók: alsó
+ felső sütés, alsó sütés
+ ventilátor, ventilátor
+ világítás, hőlégbefúvás,
pizzafunkció, nagy felületű
grill, turbógrill, világítás

– Tűzhely elektromos sütővel
és főzőlappal
– Főzőlap típusa:
üvegkerámia
– Maradékhő-kijelzés
zónánként
– Sütő típusa: elektromos
– Sütőfunkciók: alsó +
felső sütés, alsó sütés +
ventilátor, ventilátor +
világítás, hőlégbefúvás,
pizzafunkció, nagy felületű
grill, turbógrill, világítás

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

– Sütőtér: fekete
zománcozott
– Könnyen tisztítható
sütőajtó
– Páraelvezetés a készülék
hátsó részén
– Időzítő funkciók:
hangjelzés, időtartam,
vége, percszámláló, idő
– Sütőprogram funkciók:
hangjelzés, időtartam,
vége, percszámláló, idő
– Hűtőventilátor
– Edénytartó fiók
– Bal első főzőzóna:
kétkörös, 1000 W/2200 W/;
140 mm/210 mm
– Bal hátsó zóna:
1200 W/145 mm
– Jobb első főzőzóna:
1200 W/145 mm
– Jobb hátsó zóna:
kétkörös, ovális,
2400 W/1500 W/900 W/;
265 mm/170 mm

47035VD-MN

47035VD-WN

A

A

-10%

50

-10%

CM

Főzzön úgy, mint a profik
Ezzel a tűzhellyel már csak
egy karnyújtásnyira lesz
a dicséretektől. A legújabb
technológiával készült
üvegkerámia főzőlap és
a multifunkciós sütő segít
Önnek.
– Főzőzóna a speciális
edényeknek
– UniSight™ kijelző
– áttekinthető a főzés
folyamata
– Hot Air System
– egyenletes hőmérséklet
a sütőtér minden pontján
– Lehajtható grill – egyszerű
takarítani
– Teleszkópos sütősín
– hogy kényelmesen
hozzáférjen a tepsihez
– Tűzhely elektromos sütővel
és főzőlappal
– Főzőlap típusa:
üvegkerámia
– Maradékhő-kijelzés
zónánként
– Sütő típusa: elektromos
– Sütőfunkciók: alsó
sütés, alsó + felső sütés,
kiolvasztás, felső sütés
+ ventilátor, turbógrill,
pizzafunkció, hőlégbefúvás,
hőlégkeverés, világítás

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

– Sütőtér: fekete
zománcozott
– Könnyen tisztítható
sütőajtó
– Páraelvezetés a készülék
hátsó részén
– Sütőprogram funkciók:
hangjelzés, időtartam,
vége, percszámláló, kijelző
kikapcsolás, idő
– Rozsdamentes acél
felület, ujjlenyomatmentes
bevonattal
– Edénytartó fiók
– Bal első főzőzóna:
1700 W(1700 W/700 W)/
180 mm/120 mm
– Bal hátsó zóna:
1200 W/140 mm
– Jobb első főzőzóna:
1200 W/140 mm
– Jobb hátsó zóna:
2000 W (1100 W/900 W)/
250x140 mm/140 mm

50
CM

Főzzön úgy, mint a profik
Ezzel a tűzhellyel már csak
egy karnyújtásnyira lesz
a dicséretektől. A legújabb
technológiával készült
üvegkerámia főzőlap és
a multifunkciós sütő segít
Önnek.
– Főzőzóna a speciális
edényeknek
– UniSight™ kijelző
– áttekinthető a főzés
folyamata
– Hot Air System
– egyenletes hőmérséklet
a sütőtér minden pontján
– Lehajtható grill – egyszerű
takarítani
– Teleszkópos sütősín
– hogy kényelmesen
hozzáférjen a tepsihez
– Tűzhely elektromos sütővel
és főzőlappal
– Főzőlap típusa:
üvegkerámia
– Maradékhő-kijelzés
zónánként
– Sütő típusa: elektromos
– Sütőfunkciók: alsó
sütés, alsó + felső sütés,
kiolvasztás, felső sütés
+ ventilátor, turbógrill,
pizzafunkció, hőlégbefúvás,
hőlégkeverés, világítás

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

– Sütőtér: fekete
zománcozott
– Könnyen tisztítható
sütőajtó
– Páraelvezetés a készülék
hátsó részén
– Sütőprogram funkciók:
hangjelzés, időtartam,
vége, percszámláló,
kijelzőkikapcsolás, idő
– Edénytartó fiók
– Bal első főzőzóna:
1700 W (1700 W/700 W)
/180 mm/120 mm
– Bal hátsó zóna:
gyorsfőző,1200 W/140 mm
– Jobb első főzőzóna:
1200 W/140 mm
– Jobb hátsó zóna:
2000 W (1100 W/900 W)/
250x140 mm/140 mm

SÜTÉS-FŐZÉS/ELEKTROMOS TŰZHELYEK
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Elektromos tűzhelyek

Kombinált tűzhely
47345GM-MN

A

-10%

50
CM

A gázfőzőlap és
a multifunkciós sütő
professzionális kombinációja
Ez a Pro50 tűzhely egy
nagy, multifunkciós sütő
és egy gázfőzőlap ideális
kombinációja. A gyorsan
reagáló gázfőzőlap és a tágas
sütőtér segít Önnek, hogy
úgy főzzön a konyhában, mint
a profik.
– UniSight™ kijelző
– áttekinthető a főzés
folyamata
– Hot Air System
– egyenletes hőmérséklet
a sütőtér minden pontján
– Lehajtható grill – egyszerű
takarítani
– Egykezes szikragyújtás
– Tűzhely elektromos sütővel
és gázfőzőlappal
– Főzőlap típusa: gáz
– Üvegtető
– Sütő típusa: elektromos
– Sütőfunkciók: alsó
sütés, alsó + felső sütés,
kiolvasztás, felső sütés
+ ventilátor, turbógrill,
pizzafunkció, hőlégbefúvás,
hőlégkeverés, világítás
– Sütőtér: fekete
zománcozott
– Könnyen tisztítható
sütőajtó
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

– Páraelvezetés a készülék
hátsó részén
– Sütőprogram funkciók:
hangjelzés, időtartam,
vége, percszámláló, kijelző
kikapcsolás, idő
– Gázfőzőzónák
égésbiztosítókkal
– Edénytartó fiók
– Bal első főzőzóna: nagy
égőfej, 3000 W/102 mm
– Bal hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm
– Jobb első főzőzóna: normál
égőfej, 2000 W/71 mm
– Jobb hátsó zóna: normál
égőfej, 2000 W/71 mm
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MCC2581E-M

Gyors megoldás
kiolvasztáshoz, melegítéshez
és ételkészítéshez
Ez a mikrohullámú sütő
kiolvaszt, grillez és
hőlégkeveréssel főz. Vagy
akár kombinálja is ezeket
a funkciókat. Így minden
ételhez kiválaszthatja
a megfelelő főzőprogramot.
– Oldalra nyíló ajtó
– kényelmes hozzáférés
– Előre programozott sütési
funkciók
– Áttekinthető, digitális
kijelző
– Rozsdamentes acél
sütőtér
– Ajtónyitó fogantyú
– Sütőfunkciók: mikrohullám,
grill, hőlégkeverés,
mikrohullám és grill,
mikrohullám hőlégkeverés
– Mikrohullám-teljesítmény:
900 W, 5 fokozat
– Grillteljesítmény: 1200 W
– Hőlégkeveréshőmérséklet: 220 °C
– Automatikus kiolvasztás
súly alapján
– Program vége hangjelzés
– Automatikus
főzőprogramok
súlyérzékelővel

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
510x303x455

– Nyomógombos vezérlés
– Egyszerűen használható
elektronika
– Elektronikus óra időzítővel
– Belső világítás
– Forgótányér: kivehető
– Forgótányér átmérője,
anyaga: 315 mm, üveg
– Tartozék: grillrács
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SÜTÉS-FŐZÉS/KOMBINÁLT TŰZHELY/MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Mikrohullámú sütő

Hűtés-fagyasztás/Hűtőszekrények
Alulfagyasztós hűtőszekrények

S53600CSS0

S53600CSW0

Termékszám (PNC)

925 032 858

925 032 859

Beszállító védjegye

AEG

AEG

Modell

Típusazonosító
Kategória
Energiahatékonysági osztály

S53600CSS0

S53600CSW0

Hűtőszekrényfagyasztó

Hűtőszekrényfagyasztó

A++

A++

235

235

245

245

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás
szabványos teszteredmények alapján.
A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának
módjától.

Hűtőtér nettó űrtartalma (l)
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)
Fagyasztótér csillagbesorolása
Fagyasztótér technológia
Hőmérséklet-emelkedési idő
(óra)
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)
Klímaosztály

Zajszint [dB(A)]
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
Nettó súly (kg)

92

92

****

****

Statikus

Statikus

20

20

4

4

N-ST-T (Ezt
N-ST-T (Ezt
a készüléket
a készüléket
16 °C és 43 °C 16 °C és 43 °C
környezeti
környezeti
hőmérsékleten hőmérsékleten
való használatra való használatra
tervezték.)
tervezték.)
39

39

1850x595x658

1850x595x658

68,1

68,1
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Elöltöltős mosógépek

L70470FL

L70270VFL

L60270FL

L60460FL

Termékszám (PNC)

914 530 600

914 530 645

914 530 548

914 530 547

Beszállító védjegye

L6027FL

L60260SL

Modell

914 532 002

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Típusazonosító

L70470FL

L70270VFL

L60270FL

L60460FL

L6027FL

L60260SL

Kapacitás (kg)

7

7

7

6

7

6

A+++

A+++

A++

A++

A+++

A++

167,0

167,0

185,0

159,0

167,0

156,0

0,86

0,86

1,05

0,89

0,86

0.76

0,74

0,74

0,74

0,64

0,74

0.66

0,52

0,52

0,52

0,51

0,52

0.51

Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (W)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Energiafogyasztás bekapcsolva
hagyott üzemmódban (W)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

8999

8999

8999

8665

8999

9350

B

B

B

B

B

B

1400

1200

1200

1400

1200

1200

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

240

240

240

200

240

169

–

–

–

–

–

–

215

215

215

171

215

154

Bekapcsolva hagyott üzemmód
időtartama (perc)

5

5

5

5

5

5

Energiahatékonysági osztály
Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges
energiafogyasztás függ a készülék
elhelyezésétől és használatának módjától.

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet

Éves energiafogyasztás
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és
40 °C-os pamutprogram esetében teljes és
részleges töltet mellett 220 normál mosási
cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás
a készülék üzemeltetési módjától függ.

Centrifugálási hatékonysági osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály
a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig
(leghatékonyabb) terjedő skálán.

Centrifugálási sebesség
(ford./perc)
Referenciaprogram
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási
program, amelyre a címkén és az adatlapon
található tájékoztatás vonatkozik, e programok
alkalmasak az áltagosan szennyezett pamut
ruhanemű mosására, illetve az energia- és
vízfogyasztás szempontjából együtt ezek
a leghatékonyabb programok.

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet

Zajszint – mosás [dB(A)]

59

58

59

59

58

58

Zajszint – centrifugálás [dB(A)]

78

75

75

78

75

77

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)

850x600x522

850x600x522

850x600x522

850x600x522

850x600x522

850x600x450

71,4

66,4

66,4

71,4

66,4

62.5

Nettó súly (kg)

HŰTÉS-FAGYASZTÁS/HŰTŐSZEKRÉNYEK/MOSÁS-SZÁRÍTÁS/MOSÓGÉPEK

29

Mosás-szárítás/Mosógépek

30

Mosás-szárítás/Mosógépek/Szárítógép
Felültöltős mosógép

Szárítógép

L60060TL
Modell

T65270AC
Modell

Termékszám (PNC)

913 217 018

Termékszám (PNC)

916 096 798

Beszállító védjegye

AEG

Beszállító védjegye

AEG

Típusazonosító

L60060TL

Kapacitás (kg)

6

Energiahatékonysági osztály
Európai Unió ökocímkéje

A+
Igen

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges
energiafogyasztás függ a készülék
elhelyezésétől és használatának módjától.

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet

Éves energiafogyasztás
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet

192

0,8

Nettó súly (kg)

0,66

Éves vízfogyasztás

8790

Centrifugálási hatékonysági osztály

C
1000

Referenciaprogram

Programidő (perc)
normál 60 °C-os pamutprogram

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet

Pamut 60 °C
normál és fél
töltet, pamut
40 °C fél töltet

241
142
165

Bekapcsolva hagyott üzemmód
időtartama (perc)

5

Zajszint – mosás [dB(A)]

56

Zajszint – centrifugálás [dB(A)]

74

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)

850x400x600

Nettó súly (kg)

Szárítási technológia

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)

0,75

A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási
program, amelyre a címkén és az adatlapon
található tájékoztatás vonatkozik, e programok
alkalmasak az áltagosan szennyezett pamut
ruhanemű mosására, illetve az energia- és
vízfogyasztás szempontjából együtt ezek
a leghatékonyabb programok.

Kapacitás (kg)

1,02

Energiafogyasztás bekapcsolva
hagyott üzemmódban (W)

Centrifugálási sebesség
(ford./perc)

Energiafogyasztás (kWh)

Performance - Drying Noise,
dB(A) re1pW - IEC 704-3

0,75

Centrifugálási hatékonysági osztály
a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig
(leghatékonyabb) terjedő skálán.

Energiahatékonysági osztály

Éves energiafogyasztás (kWh)

Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (W)

Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és
40 °C-os pamutprogram esetében teljes és
részleges töltet mellett 220 normál mosási
cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás
a készülék üzemeltetési módjától függ.

Típusazonosító

64,6

T65270AC
B
3,92
7
265,8
Kondenzációs
64
850x600x580
40,26

60 cm széles

45 cm széles

F55022M0

F55022W0

F65410M0P

F55410W0P

Termékszám (PNC)

911 516 072

911 516 071

911 654 002

911 654 001

Beszállító védjegye

AEG

AEG

AEG

AEG

F55022M0

F55022W0

F65410M0P

F55410W0P

(szabványos terítékben kifejezve
normál tisztítási ciklus esetében)

12

12

9

9

Energiahatékonysági osztály

A+

A+

A+

A+

286

286

220

220

Szabványos ciklus
energiafogyasztása (kWh)

0,99

0,99

0,78

0,78

Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (W)

0,1

0,1

0,1

0,1

Energiafogyasztás bekapcsolva
hagyott üzemmódban (W)

1,9

1,9

0,1

0,1

3640

3640

2380

2380

A

A

A

A

Eco 50 °C

Eco 50 °C

Eco 50 °C

Eco 50 °C

155

155

177

177

–

–

10

10

Modell

Típusazonosító
Kapacitás

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely
280 hidegvíz-töltésű, normál
tisztítási cikluson és az alacsony
villamosenergia-fogyasztású
üzemmódokon alapul. A tényleges
energiafogyasztás a készülék
üzemeltetési módjától függ.

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 280
normál tisztítási cikluson alapul.
A tényleges vízfogyasztás a készülék
üzemeltetési módjától függ.

Szárítóhatékonysági osztály
Szárítóhatékonysági osztály
a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig
(leghatékonyabb) terjedő skálán.

Referenciaprogram
Az alapprogramként megjelölt normál
tisztítási ciklus, amelyre a címkén és
az adatlapon található tájékoztatás
vonatkozik, e program átlagosan
szennyezett konyhai edények tisztítására
alkalmas, valamint az energia- és
vízfogyasztás együttes figyelembevétele
esetén ez a leghatékonyabb program.

Programidő normál tisztítási
ciklus esetén (perc)
Bekapcsolva hagyott üzemmód
időtartama (perc)
Zajszint [dB(A)]
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
Nettó súly (kg)

49

49

46

46

850x600x610

850x600x610

850x446x610

850x446x610

41,94

41,98

35,7

37

MOSÁS-SZÁRÍTÁS/MOSÓGÉP/SZÁRÍTÓGÉP/MOSÓGÉPEK

31

Mosogatás/Mosogatógépek

32

Sütés-főzés/Tűzhelyek
Elektromos tűzhelyek

47036IU-MN 47056VS-MN 47056VS-WN 47745IQ-MN 47035VD-MN 47035VD-WN
Modell

Termékszám (PNC)

940 002 640

940 002 638

940 002 637

943 004 321

943 004 329

943 004 326

Beszállító védjegye

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Indukciós
tűzhely

Kerámialapos
tűzhely

Kerámialapos
tűzhely

Kerámialapos
tűzhely

Kerámialapos
tűzhely

Kerámialapos
tűzhely

A

A

A

A

A

A

Kategória
Energiahatékonysági osztály
Sütőfunkció

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Energiafogyasztás (kWh)
– multifunkciós üzemmód

0,89

0,89

0,89

0,71

0,71

0,71

Sütő hasznos térfogata (l)

74

60

74

60

60

60

Sütési idő (perc) – hagyományos
üzemmód

49

49

49

43

50

50

Sütési idő (perc) – multifunkciós
üzemmód

47

47

47

51

51

51

Zajszint [dB(A)]

52

52

52

46

47

47

Energiafogyasztás készenléti
állapotban (W)

0,99

0,99

0,99

1,7

1,3

1,3

A legnagyobb tepsi mérete
(cm²)

1424

1424

1424

1120

1120

1120

850x596x600

850x596x600

850x596x600

858x500x600

858x500x600

858x500x600

52

50

50

49

43

43

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
Nettó súly (kg)

Kombinált tűzhely

47345GM-MN
943 004 334
AEG
Kombinált
tűzhely
A
Multifunkciós
0,71
60
50
51
47
0,7
1120
877x500x600
44

33

SÜTÉS-FŐZÉS/TŰZHELYEK

Sütés-főzés/Tűzhelyek

Sütés-főzés/Mikrohullámú sütő
Mikrohullámú sütő

MCC2581E-M
Modell

Termékszám (PNC)
Beszállító védjegye
Típusazonosító

Sütési mód

947 602 747
AEG
MCC2581E-M
Mikrohullám,
grill és
légkeverés,
mikrohullám
és grill,
mikrohullám és
légkeverés

Kiolvasztás súly alapján

Igen

Grillteljesítmény (W)

1200

Mikrohullám-teljesítmény (W)

900

Teljesítményfokozatok,
mikrohullám

5

Hangjelzés

Végjelzés

Vezérlés

gombok

Ajtónyitás

Fogantyú

Belsőtér-világítás (W)
Méretek,
(mag.xszél.xmély. (mm)

20
510x455x303

34

COOKING / MICROWAVES
35

Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

Tanácsadás és értékesítés

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük
az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze.
Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon
korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).
Az EU Bizottsága 2010. év végén új rendeletet hozott a háztartási gépek
energiafogyasztásának mérése és címkézése kapcsán. Az új fogyasztási
adatok 2012 folyamán frissülnek, így különböző kiadványok eltérő adatokat

PNC: 801406607

tartalmazhatnak.

