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Orkaitės

AEG_MASTER_10_LTnew.indd   Sec1:3AEG_MASTER_10_LTnew.indd   Sec1:3 10.3.2010   14:20:5610.3.2010   14:20:56



4

Gaminamą patiekalą jaučianti 
orkaitė „Culisense“ 
Naujausias „AEG-Electrolux“ prietai-
sas – puikus pasirinkimas, jei norite 
gaminti paprasčiau. Šioje išmanioje 
orkaitėje įdiegta naujo tipo sistema, 
parenkanti įvairiausių patiekalų gami-
nimo temperatūrą, trukmę ir režimą. 
Orkaitė valdoma sukamąja rankenėle 
ir komandomis. Pasirinkus patieka-
lą, prietaisas apskaičiuoja gaminimo 
trukmę, parenka kaitinimo funkciją, 
temperatūrą ir reguliuoja visą gamini-
mo procesą. Patiekalas pagaminamas 
puikiai ir tiksliai – pasibaigus gami-
nimo procesui, kaitinimo elementai 
išjungiami, o dėl liekamosios šilumos 
maistas ilgai išlieka šiltas. Orkaitė turi 
pirolizinio valymosi funkciją.

Daugiafunkcė garų orkaitė
Ši orkaitė puikiai tinka gaminti maistą 
garuose bei tradiciniu būdu. Orkaitė-
je karštų garų funkcija derinama su 
įprastais gaminimo režimais. Pagei-
daujamas gaminimo būdas nustato-
mas jutikliniais mygtukais. 
VITAL garų funkciją rinkitės gaminda-
mi žuvį, daržoves, virtinius ir ryžių pa-
tiekalus. Veikiant garų režimu, orkaitės 
vidus įkaitinamas iki 96 ˚C. Vėliau or-
kaitės temperatūrą galima reguliuoti 
atsižvelgiant į gaminamą patiekalą. 
Orkaitėje karštas oras derinamas su 
garais, todėl toks režimas itin tinka 
mėsai kepti. Kepama mėsa išliks sul-

tinga ir maistinga. Intervaliniais garais 
puikiai pagaminsite bulvinius patie-
kalus, apkepus ir troškinius, o duoną 
iškepsite tarsi kepykloje. 
„AEG-Electrolux“ garų orkaitėje ga-
lima pagaminti sudėtinį patiekalą – 
mėsa pradedama kepti įprastu būdu, o 
vėliau, įdėjus daržoves ar kitas garnyro 
dalis, kepimo procesas baigiamas nau-
dojantis VITAL garų funkcija, todėl vi-
sos patiekalo dalys iškepa vienu metu.
„AEG-Electrolux“ orkaitėse su garų 
funkcija pageidaujamą gaminimo reži-
mą galite nustatyti rankiniu būdu arba 
pasirinkti užprogramuotas automa-
tines gaminimo programas saldumy-
nams, pusgaminiams ir pikantiškiems 
patiekalams. 
Automatinis mėsos termometras kon-
troliuoja kepamos mėsos temperatūrą. 
Tereikia pasirinkti mėsos rūšį, į kepsnį 
įsmeigti termometrą ir įjungti orkaitę. 
Jei gamykloje užprogramuotų funkcijų 
nepakanka, į prietaiso atminties sis-
temą galite įvesti dar 20 dažniausiai 
naudojamų patiekalų receptų. 

Pirolizinės orkaitės
Kai kurios „AEG-Electrolux“ A energi-
jos klasės orkaitės turi katalitinius pa-
viršius ar PYROLUXE© savaiminio valy-
mosi funkciją. Ši funkcija būdinga tik 
„AEG-Electrolux“ orkaitėms. Įjungus 
PYROLUXE© programą, maisto likučiai 
ir trupiniai 500 °C temperatūroje virsta 
pelenais, todėl atvėsusios orkaitės vidų 

pakaks išvalyti drėgna šluoste. Piroli-
zinis orkaitės valymas – patogiausias 
ir paprasčiausias.

Ištraukiamos durelės 
Tokios durelės „AEG-Electrolux“ prie-
taisų konstrukcijoje naudojamos pir-
mąkart. Orkaitės durelės atsidaro kaip 
stalčius, todėl visus kepimo padėklus 
galima ištraukti vienu metu ir pati-
krinti gaminamus patiekalus. Rankos 
lieka laisvos, tad kepamą patiekalą pa-
togu aplieti padažu ar įpilti vandens ir 
patikrinti, kaip kepa pyragas arba bul-
vių traškučiai. 
  
Ištraukiami kepimo padėklų 
laikikliai
Kai kuriuose „AEG-Electrolux“ orkaičių 
modeliuose įrengti 2 ar 3 lygių ištrau-
kiami padėklų laikikliai, todėl stebėti 
kepimo procesą itin patogu. Kepimo 
padėklą ištrauksite saugiai, o rankos 
liks laisvos – galėsite pamaišyti patie-
kalą arba užpilti padažo. 

Daugiafunkcės montuojamosios orkaitės. 

Iš plataus „AEG-Electrolux“ orkaičių asortimento nesunkiai išsirinksite pageidaujamo dydžio ir tipo prietaisą. 
„AEG-Electrolux“ prietaisai sukurti remiantis naujausiomis technologijomis, todėl ir įmontuojamos, ir kompaktiškos orkai-
tės gali veikti garų bei pirolizės režimais. 
Ergonomiškas ir simetriškas prietaisų dizainas derinamas su BACKTRONIC elektronine valdymo sistema, todėl šie prietaisai 
elegantiški, patogiai valdomi ir patvarūs. 
Pasižvalgykime po „AEG-Electrolux“ orkaičių pasaulį.

AEG siūlo dar daugiau 
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ISOFRONT
„AEG-Electrolux“ prietaiso saugumą 
laiko viena svarbiausių jo ypatybių, 
todėl sukūrė mažai įkaistančias orkai-
tės dureles. „AEG-Electrolux“ orkaičių 
durelėse naudojamos skirtingų rūšių 
paviršiaus medžiagos. Prietaisuose su 
ISOFRONT-TOP durelėmis išorinis du-
relių paviršius įkaista iki 40 °C, mode-
liuose su ISOFRONT-PLUS durelėmis 
– iki 50 °C, o su ISOFRONT – iki 70 
°C temperatūros. Matavimo rezultatai 
gauti bandymo metu po valandos ke-
pimo karštu oru 200 °C temperatūroje. 
Jei orkaitė kaitinama tik iš viršaus ir 
apačios, durelės įkaista dar mažiau.
Išorinis durelių paviršius išlieka vėsus 
naudojantis PYROLUXE©. Veikiant šiuo 
režimu, temperatūra orkaitės viduje 
siekia 500 °C, o durelės daugiausia 
įkaista iki 70 °C. 

Elektroninis valdymas
Tobuliausia „AEG-Electrolux“ orkaičių 
elektronika vadinama AVANTGARDE. 
Tai patogiausias būdas jutikliniais 
mygtukais valdyti orkaitę. Galite pasi-
rinkti užprogramuotus receptus, įvesti 
į orkaitės atmintį savuosius, rankiniu 
būdu nustatyti temperatūrą arba pa-
tiekalo gaminimo funkciją. Orkaitės 
su BACKTRONIC-PLUS valdomos spau-
džiant mygtukus, o BACKTRONIC val-
dymo skydelyje nustatymai keičiami 
paspaudus mygtuką ar rankenėle. 

Kepimo lentelė
Visose „AEG-Electrolux“ orkaitėse vi-
dinėje durelių pusėje yra kepsnių ir 
kepinių lentelė. Šios nuorodos padės 
teisingai pasirinkti skirtingų patiekalų 
kepimo režimą bei temperatūrą.

Paviršius, ant kurio nelieka 
pirštų atspaudų
„AEG-Electrolux“ orkaičių išorės ne-
rūdijančio plieno paviršius padengtas 
specialia danga, ant kurios nelieka 
pirštų atspaudų ir riebalų dėmių, todėl 
orkaitė bus visuomet švari ir spindinti. 

Likusios šilumos rodmuo 
Visose „AEG-Electrolux“ orkaitėse yra 
liekamosios šilumos indikatorius, ro-
dantis, ar orkaitė vis dar karšta. 
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 Montuojama elektrinė „Culisense“ orkaitė 
 Elektroninis valdymas („Backtronic top“) 
 Pirolizinis valymas 
 „Isofront top“ 
 13 orkaitės funkcijų 
 Automatinės mėsos termometro programos 
 Automatinės svorio programos 
 Elektroninis temperatūros reguliavimas 
 Kepimas žemoje temperatūroje 
 Greito įkaitinimo funkcija 
 Temperatūros pasiūlymas 
 Apsauginis išsijungimas 
 Vaikų saugos funkcija 
 Kvapų filtras 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas, 2 kepimo padėklai, 2 grotelės 
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B9820-5-m
 Montuojama elektrinė garų orkaitė 
 Elektroninis valdymas („Backtronic top“) 
 Maisto gaminimas garuose 
 „Isofront top“ 
 14 orkaitės funkcijų 
 Automatinės mėsos termometro programos 
 Automatinės svorio programos 
 Tarptautiniai receptai + atminties funkcija 
 Elektroninis temperatūros reguliavimas 
 Kepimas žemoje temperatūroje 
 Greito įkaitinimo funkcija 
 Temperatūros pasiūlymas 
 Apsauginis išsijungimas 
 Funkcijų užraktas 
 Vaikų saugos funkcija 
 Mechaninis durelių užraktas 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas, 1 kepimo padėklas, 2 grotelės, 2 indai, 1 kepinių formelė 
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B9971-5-m

B8931-5-m

B8971-5-m

Montuojama elektrinė orkaitė 
Elektroninis valdymas („Backtronic plus“)   

  įspaudžiamais mygtukais
Pirolizinis valymas 
„Isofront top“ 
3 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
10 orkaitės funkcijų  
Mėsos termometras 
Elektroninis temperatūros reguliavimas 
Kepimas žemoje temperatūroje 
Greito įkaitinimo funkcija 
Temperatūros pasiūlymas 
Apsauginis išsijungimas 
Funkcijų užraktas 
Vaikų saugos funkcija 
Orkaitės durelių užrakinimas pirolizės metu 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 2 grotelės

Montuojama elektrinė orkaitė 
Elektroninis valdymas („Backtronic plus“)   

  įspaudžiamais mygtukais
„Isofront top“ 
3 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
10 orkaitės funkcijų 
Mėsos termometras 
Elektroninis temperatūros reguliavimas 
Kepimas žemoje temperatūroje 
Greito įkaitinimo funkcija 
Temperatūros pasiūlymas 
Apsauginis išsijungimas 
Funkcijų užraktas 
Vaikų saugos funkcija 
Mechaninis durelių užraktas 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 1 grotelės

8

Montuojama elektrinė orkaitė 
Jutiklinis valdymas  AVANTGARDE 
Pirolizinis valymas 
„Isofront top“ 
3 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
10 orkaitės funkcijų 
Automatinės mėsos termometro programos 
Automatinės svorio programos 
Tarptautiniai receptai + atminties funkcija 
Elektroninis temperatūros reguliavimas 
Kepimas žemoje temperatūroje 
Greito įkaitinimo funkcija 
Temperatūros pasiūlymas 
Apsauginis išsijungimas 
Funkcijų užraktas 
Vaikų saugos funkcija 
Orkaitės durelių užrakinimas pirolizės metu 
Kvapų filtras 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 2 grotelės
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B5705-5-m

B5901-5-m

B5941-5-m

 Montuojama elektrinė orkaitė 
 Elektroninis valdymas („Backtronic“)   

  įspaudžiamomis rankenėlėmis
 Ištraukiamos durelės BACKWAGEN 
 „Isofront plus“ 
 8 orkaitės funkcijos 
 Elektroninis temperatūros reguliavimas 
 Greito įkaitinimo funkcija 
 Temperatūros pasiūlymas 
 Apsauginis išsijungimas 
 Vaikų saugos funkcija 
  Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
1 kepimo padėklas, 1 trikojis padėklas, 
1 grotelės

Montuojama elektrinė orkaitė 
Elektroninis valdymas („Backtronic“)    

 įspaudžiamomis rankenėlėmis
Pirolizinis valymas 
 „Isofront top“ 
2 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
8 orkaitės funkcijos 
Elektroninis temperatūros reguliavimas 
Greito įkaitinimo funkcija 
Temperatūros pasiūlymas 
Apsauginis išsijungimas 
Vaikų saugos funkcija 
Orkaitės durelių užrakinimas pirolizės metu 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 1 grotelės

Montuojama elektrinė orkaitė 
Elektroninis valdymas („Backtronic“)    

 įspaudžiamomis rankenėlėmis
 „Isofront top“ 
2 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
8 orkaitės funkcijos 
Elektroninis temperatūros reguliavimas 
Greito įkaitinimo funkcija 
Temperatūros pasiūlymas 
Apsauginis išsijungimas 
Vaikų saugos funkcija 
Mechaninis durelių užraktas 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo  padėklai, 1 grotelės

9
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B89090-5-m

B4101-5-m

B4503-5-m

 Montuojama elektrinė orkaitė 
 Elektroninis valdymas („Backtronic top“) 
 Į šoną atidaromos durelės 
 „Isofront plus“ 
 3 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
 10 orkaitės funkcijų 
 Automatinės svorio programos 
 Elektroninis temperatūros reguliavimas 
 Kepimas žemoje temperatūroje 
 Greito įkaitinimo funkcija 
 Temperatūros pasiūlymas 
 Apsauginis išsijungimas 
 Vaikų saugos funkcija 
  Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 1 grotelės

10

Montuojama elektrinė orkaitė 
SET laikmatis su įspaudžiamomis rankenėlėmis 
„Isofront plus“ 
8 orkaitės funkcijos 
Mechaninis durelių užraktas 
Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas, 2 kepimo   

 padėklai, 1 grotelės

 Montuojama elektrinė orkaitė 
 Elektroninis valdymas įspaudžiamomis    

  rankenėlėmis
 „Isofront plus“ 
 2 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai 
 8 orkaitės funkcijos 
 Mėsos termometras 
 Mechaninis durelių užraktas 
  Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 1 grotelės
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B4403-5-m/w/b

B3191-5-m

Montuojama elektrinė orkaitė 
SET laikmatis su įspaudžiamomis rankenėlėmis 
„Isofront plus“ 
7 orkaitės funkcijos 
 Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
1 kepimo padėklas

11

 Montuojama elektrinė orkaitė 
 Elektroninis valdymas įspaudžiamomis    

  rankenėlėmis
 „Isofront plus“ 
 8 orkaitės funkcijos 
 Mėsos termometras 
 Mechaninis durelių užraktas 
  Priedai: 1 riebalų surinkimo padėklas,  
2 kepimo padėklai, 1 grotelės
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KB9810E-m
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E4101-7-m

Montuojama elektrinė orkaitė, jungiama su   
 kaitlente

Elektroninis valdymas įspaudžiamomis    
 rankenėlėmis

„Isofront plus“ 
8 orkaitės funkcijos 
Priedai: 1 kepimo padėklas, 1 grotelės 

Kompaktiška montuojama orkaitė 
Elektroninis valdymas „Touch control” 
Mikrobangų funkcija  
„Isofront plus” 
5 orkaitės funkcijos 
Atminties funkcija 
Greito įkaitinimo funkcija 
Greita pradžia 
Vaikų saugos funkcija 
Priedai: 1 kepimo padėklas, 1 grotelės 

KB9820E-m

Kompaktiška montuojama orkaitė 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Maisto gaminimas garuose 
„Isofront plus“ 
8 orkaitės funkcijos 
Atminties funkcija 
Greito įkaitinimo funkcija 
Vaikų saugos funkcija 
Priedai: 1 kepimo padėklas, 1 grotelės 
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Kaitlentės
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Indukcinės kaitlentės 
Indukcinės kaitlentės energija perduo-
dama tiesiai į gaminimo indo dugną. 
Šiluma kaupiasi tik gaminimo indo vi-
duje, todėl pati kaitvietė išlieka vėsi. 
Indukcinė kaitlentė maistą įkaitina itin 
greitai ir tiksliai, todėl gaminami pa-
tiekalai nepridegs. Indukcinę kaitlentę 
galite reguliuoti itin tiksliai, tarsi duji-
nę viryklę, ir kartu mėgautis elektrinės 
kaitlentės pranašumais. 

Ypatingas lankstumas 
Naujasis indukcinis gaminimo būdas 
„AEG-Electrolux“ kaitlentėmis pra-
noksta tradicinius maisto gaminimo 
būdus. Nebūtina atsižvelgti, ar pasi-
rinktas puodas visiškai atitinka kai-
tvietės dydį, ir gaminimo indą statyti 
tiksliai virš konkrečios kaitvietės. Sti-
klo keramikos kaitlentės paviršius su-
skirstytas į keturias dalis, o kiekvienos 
jų centras pažymėtas kryžiuku. Jei ga-
minimo indo dugnas visiškai uždengia 
kryžiuką, toks indas gali stovėti ant 

bet kurios iš keturių kaitlentės dalių 
ar netgi uždengti dvi dalis. Indas bus 
tolygiai kaitinamas dugno srityje, ne-
priklausomai nuo padėties ir dugno 
ploto. 
Jutiklinis valdymo skydelis ir šilumos 
indikatorius įrengti kaitlentės pavir-
šiuje, todėl jais patogu naudotis. 

Tobulumo ir naujovių siekis 
„AEG-Electrolux“ sukūrė dar patoges-
nes, saugesnes ir ekonomiškesnes kai-
tlentes. Naujuosius prietaisų modelius 
paprasta įmontuoti į stalviršį. Tarp 
prietaiso krašto ir stalviršio nelieka 
siūlių. Montavimo spyruoklės pateikia-
mos kartu su gaminiu, todėl nereikia 
jokių papildomų priemonių. 
Pagal normatyvą „EURO-Norm 60335“ 
būtina naudoti apsauginį pagrindą, 
jei kaitlentę galima pasiekti iš apačios 
arba jei po ja yra stalčius. „AEG-Elec-
trolux“ kaitlentės apsauginį pagrindą 
galite užsisakyti papildomai. Apsau-
ginis pagrindas lengvai pritvirtinamas 
prie kaitlentės apačios ir į baldus mon-
tuojamas kartu su kaitlente. Apsauginis 
pagrindas garantuoja optimalų prietai-
so veikimą, kadangi prietaisas tinkamai 
vėdinamas. 
ÖKO laikmatis padeda racionaliau nau-
doti energiją. Laikmatis sustabdo elek-
tros energijos tiekimą į prietaisą tiksliai 
prieš pasibaigiant nustatytai gaminimo 
trukmei, todėl liekamoji kaitlentės ši-

luma efektyviai panaudojama baigiant 
gaminti patiekalą.
Su trukmės laikmačiu COUNTUP gali-
te stebėti kiekvieną gaminimo proceso 
minutę. Laikmatis sekundėmis rodo ga-
minimo eigos trukmę nuo 0 iki nustaty-
tos pabaigos arba iki naujo nustatymo, 
todėl visuomet žinosite, kiek trunka 
kiekviena gaminimo proceso stadija. 
OFFSOUND režimu galima išjungti 
standartinius garsus (pvz., įsijungiant 
padidintos galios funkcijai arba kelioms 
gaminimo zonoms), išskyrus pavojaus ir 
saugos signalus.
Naujosiose „AEG-Electrolux“ kaitlentė-
se liekamoji šiluma žymima 1-3 stul-
peliais (gaminimo režimas, šilumos 
palaikymas, dar karšta). OPTIHEAT lei-
džia pasirinkti – liekamąją šilumą gali-
ma panaudoti maistui gaminti, laikyti 
maistą karštą arba įspėti, kad kaitinimo 
zonos dar karštos. Gaminant indukci-
nėmis kaitlentėmis liekamosios šilumos 
išskiriama nedaug, tačiau indikatoriaus 
įspėjimai rodomi.

Nauja gaminimo kokybė su „AEG-Electrolux“ 

Maisto gaminimo vieta – virtuvės širdis. Čia nepriekaištingai dera techninės „AEG-Electrolux“ naujovės ir išskirtinis dizai-
nas. Kaitlentę rinkitės atsižvelgdami į individualius poreikius bei įpročius. Atraskite stiklo keramikos ir indukcinių kaitlenčių 
pranašumus ir naudingąsias ypatybes – Jūsų virtuvė bus patogi ir kokybiška. Originaliai virtuvei tiks ir į stalviršį įleidžiami 
modeliai, ir kaitlentės su rėmeliais arba nuožulniais krašteliais. Pajuskite naują kokybę su „AEG-Electrolux“. 
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„MaxiSight“ ekranėlis 
„AEG-Electrolux“ sukūrė naujovišką 
ekranėlį su interaktyviomis prietaiso 
valdymo galimybėmis. Naujojo ekra-
nėlio rodmenys lengvai suprantami ir 
logiškai išdėstyti. Vaizdiniai rodmenys 
pateikia išsamią informaciją apie kie-
kvieną gaminimo zoną. 

Su rėmeliu arba be 
„AEG-Electrolux“ siūlo įvairiausias 
kailentes, nes dizainas – individua-
laus skonio reikalas. Rėmelio ir stiklo 
derinys vis dažniau praranda funkcio-
nalumą ir tampa dizaino elementu, to-
dėl sukūrėme naują stilingą XL rėmą, 
kuriame lazeriu išgraviruotas gamin-
tojo logotipas. Prietaisus su naujaisias 
rėmais galima montuoti į pačius įvai-
riausius stalviršius. Kitos „AEG-Elec-
trolux“ kaitlentės neturi rėmų, todėl 
suteikia virtuvei optinį lengvumo po-
jūtį. Integruotos kaitlentės priklauso 
naujai dizaino linijai – įmontuotos į 
darbinį paviršių, jos beveik nemato-
mos, kadangi neturi kraštų gaminimo 
indams. „Front-Line” – ypatingos sub-
tilaus dizaino „AEG-Electrolux“ kailen-
tės, kurių matmenys nuo 36 iki 60 cm. 
Šios serijos kaitlentės gali būti ir du-
jinės, ir elektrinės. Išskirtinis jų bruo-
žas – aliumininiai valdymo skydeliai, 
atskirti nuo stiklo keramikos prietaisų 
paviršių. Tokį valdymo skydelį galima 
nuimti nuo prietaiso ir išvalyti.

Valdymas
Šiuolaikinėse kaitlentėse įdiegta val-
dymo jutikliniais mygtukais sistema 
galima tiksliai reguliuoti kaitinimo sti-
prumą. 
„AEG-Electrolux“ DIRECT-TOUCH tech-
nologija leidžia įjungti kaitinimo zoną 
slankiuoju jungikliu pasirenkant pa-
geidaujamą kaitinimo lygį. Palieskite 
jungiklio skalę ties pageidaujama ver-
te arba liesdami pirštu braukite per 
jungiklio skalę pageidaujamos žymos 
kryptimi. Šalia slankiojo jungiklio pa-
žymėti skaičiai rodo nustatytą gamini-
mo zonos kaitinimo lygį. 
SINGLE-CONTROL – įprasta jutiklinio
valdymo sistema, reaguojanti į pa-
spaudimą pirštais. Kiekvieną kaitvietę 
galima valdyti atskirais, tačiau susiju-
siais jutikliais. Spausdami rodykles pa-
sirinkite vieną iš 7 kaitinimo lygių. 

Pauzės funkcija STOP + GO
Įjungus šią funkciją, visos kaitvietės per-
jungiamos į šilto patiekalo temperatūros 
palaikymo režimą, todėl galite pasitrauk-
ti nuo kaitlentės. Jei dar kartą paspausite 
STOP+GO jutiklį, visos kaitvietės pradės 
veikti prieš tai nustatytu režimu. 

Laikmatis
Laikmačiu galite nustatyti kiekvienos 
kaitinimo zonos gaminimo trukmę 
atskirai. Pasibaigus nustatytai trukmei 
pasigirsta garso signalas, ir kaitvietė 
automatiškai išjungiama. 

Likusios šilumos rodmenys 
„AEG-Electrolux“ kaitlentėse įmontuo-
tas liekamosios šilumos indikatorius, 
todėl matysite, kuri kaitinimo zona dar 
karšta. 

Gaminimo zonos rodmuo

Galios 
padidinimas
„Stop + go“ 

funkcija

Mygtukų 

užraktas/vaikų 
sauga

Įjungti/

išjungti

Įjungta padidintos galios funkcija

Aktyvuota zona – apskritimo spalva nurodo 
kaitinimo zonos temperatūros lygį

Kaitrumo nustatymas

Laikmačio 

funkcijos

Nustatyti - į viršų
Nustatyti iš 
naujo/patvirtinti

Nustatyti - žemyn

Neįjungta zona
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HK884400FG
„MaxiSight“ elektrinė kaitlentė 
78 cm pločio 
4 nuožulnūs krašteliai 
Paprastas įrengimas 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
4 kaitvietės su padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis išsijungimas 
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 indukcinės kaitvietės 
kairioji galinė: 2300/3200 W/210 mm 
dešinioji galinė: 2300/3200 W/210 mm 
kairioji priekinė: 2300/3200 W/210 mm 
dešinioji priekinė: 2300/3200 W/210 mm 
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„MaxiSense“ elektrinė kaitlentė 
71 cm pločio 
2 nuožulnūs krašteliai 
Paprastas įrengimas 
4 indukcinės kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
4 kaitvietės su padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis išsijungimas 
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 indukcinės kaitvietės 
kairioji galinė: 2300/3200 W/210 mm 
dešinioji galinė: 2300/3200 W/210 mm 
kairioji priekinė: 2300/3200 W/210 mm 
dešinioji priekinė: 2300/3200 W/210 mm 
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HK884400FS

HK634200XB

HK654200XB

Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
4 kaitvietės su padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 indukcinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1800/2800 W/180 mm 
dešinioji galinė: 1800/2800 W/180 mm 
kairioji priekinė: 2300/3700 W/210 mm 
dešinioji priekinė: 1400/2500 W/145 mm 

Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
4 indukcinės kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
4 kaitvietės su padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 indukcinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1800/2800 W/180 mm 
dešinioji galinė: 1800/2800 W/180 mm 
kairioji priekinė: 2300/3700 W/210 mm 
dešinioji priekinė: 1400/2500 W/145 mm 
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„MaxiSight“ elektrinė kaitlentė 
78 cm pločio 
4 nuožulnūs krašteliai 
Paprastas įrengimas 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
4 kaitvietės su padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 indukcinės kaitvietės 
kairioji galinė: 2300/3200 W/210 mm 
dešinioji galinė: 2300/3200 W/210 mm 
kairioji priekinė: 2300/3200 W/210 mm 
dešinioji priekinė: 2300/3200 W/210 mm 
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HK634150XB

HK634071FB

HK955070XB

Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
2 indukcinės kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
2 kaitvietės su padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
 Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis    
išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 kaitvietės 
kairioji galinė: elektrinė 1200 W/145 mm 
dešinioji galinė: elektrinė 1500/2400 W/170x265 mm 
kairioji priekinė: indukcinė 2300/3700 W/210 mm 
dešinioji priekinė: indukcinė 1400/2500 W/145 mm 

Elektrinė 90 cm pločio kaitlentė 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
5 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200 W/145 mm 
dešinioji galinė: 1400/2200 W/170x265 mm 
vidurinioji: 1050/1950/2700 W/145/210/270 mm 
kairioji priekinė: 1800 W/180 mm 
dešinioji priekinė: 1800 W/180 mm 

Elektrinė kaitlentė 
60 cm pločio 
4 nuožulnūs krašteliai 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Puodų atpažinimo funkcija 
Vaikų saugos funkcija 
 Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis    
išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės su puodų atpažinimo funkcija 
kairioji galinė: 1200 W/145 mm 
dešinioji galinė: 1500/2400 W/170x265 mm 
kairioji priekinė: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm 
dešinioji priekinė: 1200W/145 mm 
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HK654070FB

HK634070FB

HK654070XB

Elektrinė kaitlentė 
62 cm pločio 
4 nuožulnūs krašteliai 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
 Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis    
išsijungimas
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200 W/145 mm 
dešinioji galinė: 1500/2400 W/170x265 mm 
kairioji priekinė: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm 
dešinioji priekinė: 1200 W/145 mm 

Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Direct-touch“ 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
„CountUp“ laikmatis 
„Öko“ laikmatis 
„OffSound“ režimas 
„OptiHeat“ likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200 W/145 mm 
dešinioji galinė: 1500/2400 W/170x265 mm 
 kairioji priekinė:  
800/1600/2300W/120/175/210mm
dešinioji priekinė: 1200 W/145mm 

Elektrinė kaitlentė 
62 cm pločio 
4 nuožulnūs krašteliai 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200 W/145 mm 
dešinioji galinė: 1500/2400 W/170x265 mm 
 kairioji priekinė:  
800/1600/2300 W/120/175/210 mm
dešinioji priekinė: 1200 W/145 mm 
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HK634021XB

HK634020XB

Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
2 dvejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200/145 mm 
dešinioji galinė: 700/1700 W/120/180 mm 
kairioji priekinė: 750/2200 W/120/210 mm 
dešinioji priekinė: 1200 W/145 mm 
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Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
Trejopo ploto kaitvietė 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis   

 išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200/145 mm 
dešinioji galinė: 1800/180 mm 
 kairioji priekinė:  
800/1600/2300 W/120/175/210 mm
dešinioji priekinė: 1200 W/145 mm 

HK634070IB

Elektrinė kaitlentė 
58 cm pločio 
Įleidžiama į stalviršį 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Vaikų saugos funkcija/mygtukų užraktas 
 Automatinė užvirinimo funkcija/automatinis    
išsijungimas
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
Pauzės funkcija „Stop + go“ 
Laikmatis 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200/145 mm 
dešinioji galinė: 1500/2400 W/170x265 mm 
 kairioji priekinė:  
800/1600/2300 W/120/175/210 mm
dešinioji priekinė: 1200 W/145 mm 
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FM4863K-an + WOK keptuvas

FM6300G-an  FM4300G-an

FM4803K-an  FM4513K-an
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Indukcinė kaitlentė  
36 cm pločio 
Be rėmelio + aliuminio juostelė priekyje 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija 
Automatinė užvirinimo funkcija 
Automatinis išsijungimas 
Pauzės funkcija „Stop+go“ 
Laikmatis + garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
2 indukcinės kaitvietės 
galinė: 1450; 1800 W/145 mm 
priekinė: 2300; 3700 W/210 mm 

36 cm pločio 
2 dujinės kaitvietės 
galinė: 3000 W/104 mm 
priekinė: 1900 W/74 mm 

2 elektrinės kaitvietės 
galinė: 1200 W/145 mm 
priekinė: 700/1700 W/120/180 mm 

Dujinė kaitlentė ant stiklo plokštės 
58 cm pločio  
Be rėmelio + aliuminio juostelė priekyje 
4 ketaus puodų laikikliai 
Automatinis liepsnos uždegimas 
Apsauga nuo dujų išsiliejimo 
4 dujinės kaitvietės 
kairioji galinė: 3000 W/104 mm  
dešinioji galinė: 1900 W/74 mm  
kairioji priekinė: 1900 W/74 mm 
dešinioji priekinė: 1000 W/58 mm 

Elektrinė 36 cm pločio kaitlentė 
Be rėmelio + aliuminio juostelė priekyje 
Indukcinė WOK zona 
Pridedamas WOK keptuvas 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Padidintos galios funkcija 
Vaikų saugos funkcija 
Automatinis išsijungimas 
Laikmatis 
Garso signalas 
Likusios šilumos rodmenys 
1 indukcinė WOK zona: 2300; 3200 W/300 mm 

FM4513K-an

FM4300G-an

WOK keptuvas

390 mm nerūdijančio plieno keptuvas su   
  rankenėlėmis

6 litrų talpos 

FM4863K-an

FM4803K-an

FM6300G-an
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75857G-b

65507G-b

23

65807G-b

Dujinė kaitlentė ant stiklo plokštės 
68 cm pločio  
„Triple crown“ degiklis 
3 ketaus puodų laikikliai 
Automatinis liepsnos uždegimas 
Apsauga nuo dujų išsiliejimo 
5 dujinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1900 W/70 mm  
dešinioji galinė: 1900 W/70 mm  
vidurinioji: 3800 W/122 mm 
kairioji priekinė: 1900 W/70 mm 
dešinioji priekinė: 1000 W/54 mm 

Dujinė kaitlentė ant stiklo keramikos plokštės 
60 cm pločio 
2 ketaus puodų laikikliai 
Automatinis liepsnos uždegimas 
Apsauga nuo dujų išsiliejimo 
4 dujinės kaitvietės 
kairioji galinė: 2900 W/100 mm 
dešinioji galinė: 1900 W/70 mm 
kairioji priekinė: 1000 W/54 mm 
dešinioji priekinė: 1900 W/70 mm 

Dujinė kaitlentė ant stiklo plokštės 
60 cm pločio  
2 ketaus puodų laikikliai 
Automatinis liepsnos uždegimas 
Apsauga nuo dujų išsiliejimo 
4 dujinės kaitvietės 
kairioji galinė: 2900 W/100 mm  
dešinioji galinė: 1900 W/70 mm  
kairioji priekinė: 1000 W/54 mm 
dešinioji priekinė: 1900 W/70 mm 
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Elektrinė kaitlentė, jungiama su orkaite 
58 cm pločio 
Nerūdijančio plieno rėmelis 
Paprastas įrengimas 
Dvejopo ir trejopo ploto kaitvietės 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
4 elektrinės kaitvietės 
kairioji galinė: 1200/145 mm 
dešinioji galinė: 700/1700 W/120x180 mm 
 kairioji priekinė:  
800/1600/2300 W/120/175/210 mm
dešinioji priekinė: 1200 W/145 mm 
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Garų rinktuvai
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Stilingas dizainas ir švarus oras 

Garų rinktuvų konstrukcija
„AEG-Electrolux“ gamina skirtingos 
konstrukcijos garų rinktuvus. 
Erdviniai garų rinktuvai tvirtinami prie 
lubų virš centrinės erdvės, kur gamina-
mas valgis, todėl matomi iš visų pusių. 
Kamino tipo garų rinktuvai montuo-
jami prie sienos. Jie puikiai veikia ir 
dažnai džiugina akį. 
Jei rinktuvą norite paslėpti, rinkitės  
prietaisą su ištraukiamu skydeliu. 
Šio tipo garų rinktuvai montuojami 
sieninėje spintelėje ir ištraukiami tik 
naudojimosi metu. 
Taip pat asortimente yra ir garų rink-
tuvas, montuojamas į kamino gaubtą 
arba į plokštumą. Šis rinktuvas taupo 
erdvę ir yra beveik nepastebimas. 
Tradiciniai rinktuvai puikiai telpa po 
sienine spintele, o jų valdymo skydeliai 
patogiai ir lengvai pasiekiami. 

Garų ištraukimo ir 
recirkuliacinis režimas 
„AEG-Electrolux“ garų rinktu-
vai gali veikti ventiliacijos ir re-
cirkuliacijos būdu. Prietaisui 
veikiant ventiliacijos režimu, oras fil-
truojamas ir išskiriamas į aplinką or-
takiu, prijungtu prie jungiamojo garų

rinktuvo žiedo. Kad prietaisas veiktų 
efektyviau, ortakis turi būti kiek gal-
ima trumpesnis ir, jei tai įmanoma, be 
sulenkimo kampų. 

Prietaisui veikiant recirkuliaciniu 
režimu oras valomas anglies filtru, 
todėl garų rinktuvo nereikia jungti 
prie ortakio. Garai išfiltruojami dvigu-
ba riebalų ir anglies filtrų sistema, 
o išvalytas oras grąžinamas atgal į 
patalpą. 

Filtrai 
„AEG-Electrolux“ garų rinktuvuose 
naudojami aliumininiai riebalų ir ak-
tyvintos anglies filtrai. 
Daugelyje garų rinktuvų įmontuoti 
aliuminio riebalų filtrai, kuriuos gal-
ima plauti indaplovėje. Riebalų filtro 
paskirtis – sugerti gaminimo metu 
susidarančias riebalų daleles ir garus. 
Jei garų rinktuvas veikia recirkulia-
ciniu būdu, kvapus sugeria aktyvintos 
anglies filtras. Šis filtras naudojamas 
tik oro recirkuliacijos atveju. Įprastai 
naudojantis garų rinktuvu filtrą reikia 
valyti kas antrą mėnesį. „AEG-Elec-
trolux“ anglies filtrą LONGLIFE gali-
ma plauti indaplovėje aukščiausioje 
temperatūroje. Kad anglis būtų vėl ak-
tyvi, išplautą filtrą būtina 10 minučių 
džiovinti 100 0C orkaitėje. Po trejų metų 
filtro efektyvumas sumažėja, todėl an-
glies filtrą būtina pakeisti nauju.

Namus ir jų atmosferą kuriame patys. „AEG-Electrolux“ garų rinktuvai padės išsaugoti gerą namų atmosferą, todėl gaminti 
bus dar maloniau ir patogiau. „AEG-Electrolux“ garų rinktuvų asortimentas itin platus – gaminami ir modernaus, ir klasiki-
nio dizaino modeliai, kurių oro ištraukimo galia siekia 770 m3/val.
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DI8821-m
Erdvinis garų rinktuvas 
120 cm pločio 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
3 greičiai + intensyvus  
4 halogeninės lemputės 
3 aliuminio riebalų filtrai 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 240/490 m 3/val.*
Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu: 570 m 3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia galia: 46/63 dB 
Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu: 65 dB 

* pagal DIN/EN 61591
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DD9996-b
Kamino tipo garų rinktuvas 
90 cm pločio 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Juodo stiklo apdaila 
Bepakopis galios reguliavimas 
Intensyvus ištraukimo greitis 
2 halogeninės lemputės 
3 aliuminio riebalų filtrai 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Anglies ir riebalų filtro užterštumo indikatoriai 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 180/670 m 3/val.*
Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu: 770 m 3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia galia: 35/61 dB 
Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu: 66 dB 

* pagal DIN/EN 61591
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DD6490-m  DD6460-m

Kamino tipo garų rinktuvas 
90/60 cm pločio 
Elektroninis valdymas mygtukais 
Stiklinis priekinis skydelis 
3 greičiai + intensyvus 
2 halogeninės lemputės 
3 aliuminio riebalų filtrai 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:    

 240/470 m3/val.*
Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu:   

 530 m3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia   

 galia: 46/63 dB
Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu:   

  66 dB

DD8891-m  DD8861-m

Kamino tipo garų rinktuvas 
90/60 cm pločio 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Juodo stiklo valdymo skydelis 
4 greičiai + intensyvus  
2 halogeninės lemputės 
2/1 aliuminio riebalų filtrai 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:   

 240/490 m3/val.*
Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu:  

 570 m3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia  

 galia: 46/63 dB
Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu:  

  65 dB

DD8765-m

Kamino tipo garų rinktuvas 
60 cm pločio 
Sukamoji įjungimo ir valdymo rankenėlė 
3 greičiai + intensyvus 
Intensyvaus režimo atidėto išsijungimo funkcija 
1 apšvietimo lemputė 
1 aliuminio riebalų filtras 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Anglies ir riebalų filtro užterštumo indikatoriai 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:    

 230/450 m3/val.*
Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu:   

 540 m3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia   

 galia: 47/60 dB
Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu:   

  64,5 dB

* pagal DIN/EN 61591
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DF6260-ml/1

DK9690-m  DK9660-m

Garų rinktuvas, montuojamas į spintelę 
60 cm pločio 
Valdymas mechaniniu slankikliu 
2 varikliai 
3 greičiai + intensyvus  
2 apšvietimo lemputės 
2 aliuminio riebalų filtrai 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:   

 280/420 m3/val.*
Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu:  

 610 m3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia  

 galia: 49/58 dB
Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu:  

  65 dB

Kamino tipo garų rinktuvas, 90 cm pločio 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
3 greičiai + intensyvus  
Intensyvaus režimo atidėto išsijungimo funkcija  
2 halogeninės lemputės 
3 aliuminio riebalų filtrai  
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Anglies ir riebalų filtro užterštumo indikatoriai 
Ištraukimo galia, min./maks.: 280/510 m 3/val.*
Ištraukimo galia intensyviu režimu: 650 m 3/val.*
Triukšmo lygis: 
veikiant mažiausia/didžiausia galia: 46,7/62,2 dB 
veikiant intensyviu režimu: 67,3 dB 

DL6250-ml

Garų rinktuvas, montuojamas į kamino gaubtą   
 arba į plokštumą

55 cm pločio 
Bepakopis galios reguliavimas 
2 varikliai 
Pastovus greitis 
1 apšvietimo lemputė 
1 aliuminio riebalų filtras 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:   

 200/390 m3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia  

 galia: 51/71 dB

DK9660-m

60 cm pločio 
2 aliuminio riebalų filtrai 

* pagal DIN/EN 61591
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DU4361-m

Tradicinis garų rinktuvas 
60 cm pločio 
Valdymas mygtukais 
3 greičiai  
2 apšvietimo lemputės 
2 aliuminio riebalų filtrai 
Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu 
Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:   

 170/280 m3/val.*
Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia  

 galia: 54/65 dB

* pagal DIN/EN 61591
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Mikrobangų 
krosnelės
Mikrobangų krosnelės atlieka paprastas orkaitės funkcijas. „AEG-Electrolux“ mikrobangų krosnelės puikiai dera su kitais 
prietaisais ir lengvai įmontuojamos į virtuvės baldus. Šiose krosnelėse greitai ir patogiai pagaminsite maistą. Pasirinkite 
pageidaujamą galią (vatais), paspauskite mygtuką, ir krosnelė įsijungs. Automatinės mikrobangų krosnelės programos 
atitirpina šaldytus maisto produktus ir gamina patiekalus mikrobangų bei kombinuotu režimu. 

Greitas ir galingas kaitinimas 
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MCD2662E-m

MCC3880E-m  KD81403

Montuojama mikrobangų krosnelė su griliu 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
LED ekranėlis 
Bendra talpa: 38 l 
4 automatinės maisto gaminimo programos 
4 automatinės atitirpinimo programos 
4 automatinės pašildymo programos 
5 mikrobangų galios lygiai 
32 cm skersmens besisukanti lėkštutė 
Garso signalas programai pasibaigus 
Halogeninis apšvietimas 
Mikrobangų galia: 1000 W 
Grilio galia: 1500 W 

KD81403

 60 cm pločio stalčiukas įrankiams laikyti ir  
lėkštėms pašildyti

MCC3880E-m  

Montuojama mikrobangų krosnelė su griliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
LED ekranėlis 
Bendra talpa: 26 l 
Vaikų saugos užraktas 
Valdymo rankenėlė su 90 min. laikmačiu 
Greita pradžia/ + 30 sekundžių 
Garso signalas programai pasibaigus 
9 automatinės maisto gaminimo programos 
7 automatinės atitirpinimo programos 
5 mikrobangų galios lygiai 
32,5 cm skersmens besisukanti lėkštutė 
Vidaus apšvietimas: 25 W 
Mikrobangų galia: 900 W 
Grilio galia: 1000 W 
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MC2662E-m

Montuojama mikrobangų krosnelė  
Elektroninis valdymas mygtukais 
LED ekranėlis 
Bendra talpa: 26 l 
Vaikų saugos užraktas 
Valdymo rankenėlė su 90 min. laikmačiu 
Greita pradžia/ + 30 sekundžių 
Garso signalas programai pasibaigus 
7 automatinės maisto gaminimo programos 
7 automatinės atitirpinimo programos 
5 mikrobangų galios lygiai 
32,5 cm skersmens besisukanti lėkštutė 
Vidaus apšvietimas: 25 W 
Mikrobangų galia: 900 W 

MC1762E-m

Montuojama mikrobangų krosnelė 
Elektroninis valdymas mygtukais 
LED ekranėlis 
Bendra talpa: 17 l 
Vaikų saugos užraktas 
Valdymo rankenėlė su 90 min. laikmačiu 
Greita pradžia/ + 30 sekundžių 
Garso signalas programai pasibaigus 
6 automatinės maisto gaminimo programos 
7 automatinės atitirpinimo programos 
5 mikrobangų galios lygiai 
27,2 cm skersmens besisukanti lėkštutė 
Vidaus apšvietimas: 25 W 
Mikrobangų galia: 800 W 
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Kavos virimo 
aparatai

Nė dienos be itališkos espresso ir cappuccino kavos. Įmontuojamas „AEG-Electrolux“ kavos aparatas puikiai dera virtu-
vėje ir su kitais „AEG-Electrolux“ prietaisais sukuria harmoningą atmosferą. Automatinis kavos aparatas paruoš ir 30 ml 
espresso, ir 200 ml puodelį kavos. Jei pasikvietėte draugų ir norite juos pavaišinti kava, naudokitės termosu, kuriame telpa 
6 puodeliai kavos, o naujasis „Cappuccinatore“ padės patiekti tikrą itališką cappuccino. 

Išskirtinis kavos aparatas 
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PE3820-m  
Montuojamas kavos virimo aparatas 
Visiškai automatinis 
Jutiklinis valdymas, elektroninis rodmenų ekranėlis 
Apšviesti simboliai 
5 kavos malimo lygiais reguliuojamas kavos stiprumas (nuo labai silpnos iki labai stiprios) 
Kavos ruošimo programos: espresso, vidutinio stiprumo kava, silpna kava, didelis puodelis 
Automatinė cappuccino programa; nuimamas pieno indas 
Mygtukas keliems puodeliams ruošti (4 arba 6 puodeliai) 
1 arba 2 puodelių pasirinkimo mygtukas 
Karšto vandens mygtukas 
Garų mygtukas 
Ekranėlio rodmenų kalbos pasirinkimas  
Reguliuojama kavos temperatūra 
Reguliuojamas vandens kietumas 
Išimama 1,8 l vandens talpykla 
Kavamalės talpykla: 200 g   
2 šildytuvai 
Bendra galia: 1,35 kW 
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PE4510-m  
Montuojamas kavos virimo aparatas 
Visiškai automatinis 
Jutiklinis valdymas, elektroninis rodmenų ekranėlis 
Apšviesti simboliai 
5 kavos malimo lygiais reguliuojamas kavos stiprumas (nuo labai silpnos iki labai stiprios) 
Kavos ruošimo programos: espresso, vidutinio stiprumo kava, silpna kava, didelis puodelis 
Mygtukas keliems puodeliams ruošti (4 arba 6 puodeliai) 
1 arba 2 puodelių pasirinkimo mygtukas 
Karšto vandens mygtukas 
Garų mygtukas 
Ekranėlio rodmenų kalbos pasirinkimas 
Reguliuojama kavos temperatūra 
Reguliuojamas vandens kietumas 
Išimama 1,8 l vandens talpykla 
Kavamalės talpykla: 200 g 
2 šildytuvai 
Bendra galia: 1,35 W 
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Šaldymo prietaisai
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COOLMATIC 
Pasirinkus greitojo atvėsinimo funkci-
ją COOLMATIC, „AEG-Electrolux“ šal-
dytuvų vidaus temperatūra šešioms 
valandoms sumažinama iki + 5 °C. 
Po šešių intensyvaus vėsinimo valan-
dų prietaisas automatiškai pradeda 
veikti anksčiau nustatytu režimu. Jei 
į šaldytuvą įdėtų produktų nebūtina 
intensyviai vėsinti 6 valandas, COOL-
MATIC funkciją galite išjungti bet ku-
riuo metu. COOLMATIC puikiai tinka 
dideliam maisto kiekiui atvėsinti per 
trumpą laiką. 

FROSTMATIC
Paspaudus FROSTMATIC mygtuką, 
įjungiamas greitojo šaldymo režimas. 
Šaldiklio vidaus temperatūra sumaži-
nama šešioms valandoms, todėl mais-
tas užšaldomas greitai ir išsaugoda-
mas visas naudingas medžiagas. Po 
6 valandų FROSTMATIC funkcija išsi-
jungia, o šaldiklio temperatūra grįžta 
į anksčiau nustatytąjį lygį. 6 valandų 
trukmės automatinį greitojo šaldy-
mo režimą galima išjungti bet kuriuo 
metu. 

Stiklinės lentynos 
Visuose „AEG-Electrolux“ šaldymo 
prietaisuose įmontuotos stiklinės 
lentynos, kurias paprasta išimti, per-
statyti ir išvalyti. Lentynos išlaiko 
25 kg apkrovą. 

Stalčius buteliams 
Kai kuriuose „AEG-Electrolux“ šaldymo 
prietaisuose yra papildomas stalčius 
buteliams. 
Jame tilps ne tik buteliai, bet ir kiti di-
desni indai. Stalčius įrengtas apatinėje 
šaldytuvo dalyje, todėl jį atidaryti labai 
patogu. 

 

Nulinės temperatūros zona 
Šaldytuvuose su nulinės temperatūros 
skyreliu daržoves galima išlaikyti švie-
žias net tris kartus ilgiau. Naujuose 
aukščiausios energijos klasės „AEG-

Electrolux“ šaldytuvų modeliuose yra 
dvi atskiros vėsinimo zonos, kuriose 
galima atskirai reguliuoti drėgmę ir 
oro cirkuliavimą, todėl šaldytuve ne-
sklinda kvapai. 

Jokio šerkšno 
„AEG-Electrolux“ prietaisuose su „No 
frost“ sistema ledas ir šerkšnas nesi-
kaupia nei ant maisto produktų, nei 
ant vidinių šaldiklio sienelių. Šaldi-
kliuose nesulimpa sušaldytas maistas, 
ledo kubeliai ir neapšerkšnija maisto 
produktų etiketės. Prietaisai nuolat 
automatiškai atitirpinami, o susidaręs 
vanduo išgarinamas, todėl „AEG-Elec-
trolux“ šaldikliai veikia nepriekaištin-
gai. 

Durelės 
„AEG-Electrolux“ šaldymo prietaisų 
durelės gali būti dviejų tipų. 
Daugelis prietaisų gaminami su „Do-
or-on-Door“ sistema, kai baldų dure-
lės tvirtinamos prie šaldytuvo durelių, 
todėl abejos durelės varstomos kartu. 
Prietaiso ir baldų durelės patikimais 
vyriais pritvirtintos prie šaldytuvo. Ki-
tas būdas – slankiojančių durelių sis-
tema. Šiuo atveju medinės durelės prie 
šaldytuvo durelių tvirtinamos slankio-
jančiomis kreipiančiosiomis, todėl ati-
darant prietaisą medinės durelės stu-
miamos išilgai šaldytuvo arba šaldiklio 
durelių. 

40

Nedaugelis turi galimybę pirkti šviežią maistą kasdien, tačiau produktų skonis, išvaizda ir kokybė svarbu visiems. Sveika 
mityba – geros savijautos pagrindas, todėl „AEG-Electrolux“ sukūrė šaldytuvus ir šaldiklius, kurie efektyviai vėsina maisto 
produktus ir padeda ilgiau juos išlaikyti šviežius. COOLMATIC ir FROSTMATIC funkcijos optimizuoja vėsinimo ir šaldymo 
procesus, tad į prietaisą vienu metu galima įdėti didelį kiekį šviežio maisto. Patogus prietaisų valdymas, informatyvūs ekra-
nėliai ir aukščiausia energijos efektyvumo klasė – tobulų formų ir tobulo veikimo derinys, suteikiantis „AEG-Electrolux“ 
prietaisams neabejotiną pranašumą. 

Nepriekaištingas vėsinimas ir šaldymas
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Techninės ypatybės 
Naujieji prietaisai tampa vis ekono-
miškesni ir dažnai priskiriami A+ arba 
A++ energijos klasei. Lyginant su 
A klasės prietaisais, A+ klasės prietai-
sai energijos sąnaudas sumažina 25%, 
o A++ klasės modeliai – net 45 %. 

Tyla
„AEG-Electrolux“ sukūrė ypač tyliai 
veikiantį šaldytuvą – jo skleidžiamas 
31 db triukšmas prilygsta šnabždesiui 
ir netrukdo mėgautis namų tyla.
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SZ91840-5i
1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Nulinės temperatūros skyrius 
Elektroninis valdymas 
Elektroninis skaitmeninis termometras  
2 kompresoriai 
Atskirai reguliuojama šaldytuvo ir šaldiklio   

  temperatūra
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis užšaldymas  
Greitasis atvėsinimas  
Pakilusios temperatūros indikacija 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 212/193 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 58/47 l 
Bendra talpa (gross/net): 270/240 l 
Triukšmo lygis: 38 dB 
Energijos sąnaudos: 0,759 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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SC91841-5i
 1780 mm montuojamas šaldytuvas su  
šaldikliu
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Drėgmės kontrolė 
Elektroninis valdymas 
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Atskirai reguliuojama šaldytuvo ir šaldiklio   

  temperatūra
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis užšaldymas 
Greitasis atvėsinimas 
Pakilusios temperatūros indikacija 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 209/205 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l 
Bendra talpa (gross/net): 285/275 l 
Ypač tylus – triukšmo lygis: 31 dB 
Energijos sąnaudos: 0,57 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A++ 
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1780 mm atskirai statomas šaldytuvas su šaldikliu 
2 nerūdijančio plieno, ant kurio nelieka pirštų atspaudų, durelės 
Vandens ir ledo gaminimo įrenginys (ledo kubelių arba smulkinto ledo) 
Filtruotas vandentiekio vanduo, tiekiamas iš durelių 
Elektroninis valdymas „Touch control“ su LCD ekranėliu 
Elektroninis skaitmeninis termometras  
„No frost“ šaldymo technologija šaldiklyje 
Pravirų durelių indikacija 
Greitasis užšaldymas 
Greitasis atvėsinimas 
Pakilusios temperatūros indikacija 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: automatinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 402/382 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 218/169 l 
Bendra talpa (gross/net): 620/551 l 
Triukšmo lygis: 40 dB 
Energijos sąnaudos: 1,205 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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S75598KG1
1860 mm atskirai statomas šaldytuvas su šaldikliu 
2 nerūdijančio plieno, ant kurio nelieka pirštų atspaudų, durelės + 1 stiklinės durelės 
Vyno šaldytuvas 39 buteliams su individualios kontrolės sistema 
Elektroninis kiekvieno skyrelio valdymas su skaitmeniniu temperatūros ekranėliu 
„No frost“ šaldymo technologija šaldiklyje 
Greitasis užšaldymas 
Greitasis atvėsinimas 
Pakilusios temperatūros indikacija 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: automatinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 164/162 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 91/78 l 
Bendra talpa (gross/net): 255/240 l 
Triukšmo lygis: 38 dB 
Energijos sąnaudos: 0,86 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A 
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SC91844-5i

SC91840-6i

 1780 mm montuojamas šaldytuvas su  
šaldikliu
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Drėgmės kontrolė 
Elektroninis valdymas 
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Atskirai reguliuojama šaldytuvo ir šaldiklio   

  temperatūra
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis užšaldymas 
Greitasis atvėsinimas 
Pakilusios temperatūros indikacija 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 209/205 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l 
Bendra talpa (gross/net): 285/275 l 
Triukšmo lygis: 34 dB 
Energijos sąnaudos: 0,805 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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 1780 mm montuojamas šaldytuvas su  
šaldikliu
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Drėgmės kontrolė 
Mechaninis valdymas 
Greitasis užšaldymas  
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 209/205 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l 
Bendra talpa (gross/net): 285/275 l 
Triukšmo lygis: 36 dB 
Energijos sąnaudos: 0,805 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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SC71840-6i

SN81840-5i

 1780 mm montuojamas šaldytuvas su  
šaldikliu
Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis   

  kreipiančiosiomis
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
„No frost“ šaldymo technologija šaldiklyje 
Elektroninis valdymas 
Drėgmės kontrolė 
Greitasis užšaldymas  
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: automatinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 214/210 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 68/55 l 
Bendra talpa (gross/net): 282/265 l 
Triukšmo lygis: 38 dB  
Energijos sąnaudos: 0,86 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A 

1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu 
Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis   

  kreipiančiosiomis
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Mechaninis valdymas 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldiklio atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 214/210 l 
Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l 
Bendra talpa (gross/net): 290/280 l 
Triukšmo lygis: 36 dB  
Energijos sąnaudos: 0,811 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 

SZ91802-4i

1780 mm montuojamas šaldytuvas  
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Nulinės temperatūros skyrius 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis atvėsinimas  
Automatinis atitirpinimas 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 302/294 l 
Triukšmo lygis: 36 dB  
Energijos sąnaudos: 0,449 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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SZ91200-6i

SK91800-5i

1780 mm montuojamas šaldytuvas  
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis atvėsinimas  
Automatinis atitirpinimas 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 332/330 l 
Triukšmo lygis: 31 dB  
Energijos sąnaudos: 0,397 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 

1225 mm montuojamas šaldytuvas 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Nulinės temperatūros skyrius 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis atvėsinimas 
Automatinis atitirpinimas 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 143/135 l 
 Nulinės temperatūros skyriaus talpa (gross/ 
net): 64/52 l
Bendra talpa (gross/net): 207/187 l 
Triukšmo lygis: 36 dB 
Energijos sąnaudos: 0,4 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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SK91240-7i

1225 mm montuojamas šaldytuvas 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Šaldymo kamera 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Drėgmės kontrolė 
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis atvėsinimas  
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldymo kameros atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 206/202 l 
Šaldymo kameros talpa (gross/net): 17 l 
Triukšmo lygis: 34 dB  
Energijos sąnaudos: 0,608 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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SK91000-6i

AG91850-4i

1780 mm montuojamas šaldiklis 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
„No frost“ šaldymo technologija 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis užšaldymas  
Pakilusios temperatūros indikacija 
Pravirų durelių indikacija 
Automatinis atitirpinimas 
Užšaldymo galia: 20 kg per parą 
Šaldiklio talpa (gross/net): 220/208 l 
Triukšmo lygis: 38 dB  
Energijos sąnaudos: 0,841 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 

1030 mm montuojamas šaldytuvas 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Drėgmės kontrolė 
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis atvėsinimas  
Automatinis atitirpinimas 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 182/180 l 
Triukšmo lygis: 33 dB  
Energijos sąnaudos: 0,34 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 

AN91050-4i

1030 mm montuojamas šaldiklis 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
„No frost“ šaldymo technologija 
Elektroninis valdymas  
Elektroninis skaitmeninis termometras  
Vaikų saugos įtaisas 
Greitasis užšaldymas  
Pakilusios temperatūros indikacija 
Pravirų durelių indikacija 
Automatinis atitirpinimas 
Šaldiklio talpa (gross/net): 110/97 l 
Triukšmo lygis: 38 dB  
Energijos sąnaudos: 0,584 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 
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SU86000-6i

SU96040-6i

820 mm montuojamas šaldytuvas 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Šaldymo kamera 
Mechaninis valdymas 
Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis 
Šaldymo kameros atitirpinimas: rankinis 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 122/117 l 
Šaldymo kameros talpa (gross/net):17 l 
Triukšmo lygis: 35 dB  
Energijos sąnaudos: 0,479 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A+ 

820 mm montuojamas šaldytuvas 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Mechaninis valdymas 
Automatinis atitirpinimas 
Šaldytuvo talpa (gross/net): 140/136 l 
Triukšmo lygis: 35 dB  
Energijos sąnaudos: 0,414 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A 
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AU86050-6i

880 mm montuojamas šaldiklis 
Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais 
Keičiama durelių atidarymo kryptis 
Elektroninis valdymas 
Mechaninis analoginis termometras  
Greitasis užšaldymas  
Pakilusios temperatūros indikacija 
Pravirų durelių indikacija 
Rankinis atitirpinimas 
Šaldiklio talpa (gross/net): 108/98 l 
Triukšmo lygis: 38 dB  
Energijos sąnaudos: 0,575 kWh per parą 
Energijos sąnaudų klasė: A 
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Indaplovės
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Indaplovė – absoliuti nugalėtoja

Bonos universiteto profesoriaus Dr. Stamingerio atlikta studija patvirtino, kad indaplovės, lyginant jas su indų plovimu 
rankomis, taupo energiją, vandenį ir laiką. Įsigiję indaplovę, net 16 dienų per metus galėsite mėgautis ne indų plovimu, bet 
malonesne veikla ir sutaupysite 32 000 litrų, arba 200 vonių vandens. Kiekvieno indų plovimo indaplovėje metu vidutiniš-
kai sutaupoma 1 kWh energijos. Dar viena šios studijos išvada – indaplovėje indai išplaunami švariau negu rankomis. 

10 litrų didesnė vidaus talpa 
Naujosios „AEG-Electrolux“ „ProClean“ 
indaplovės didžiausios iš visų šiuo metu 
gaminamų indaplovių. Jų talpa net 10 
litrų didesnė negu kitų panašių prie-
taisų, kurių išoriniai matmenys vieno-
di. Į „ProClean“ indaploves vienu metu 
galima sudėti daugiau nestandartinių 
matmenų indų. 

Nenaudoja energijos budėjimo 
režimu 
„AEG-Electrolux“ šiose indaplovėse 
pritaikė ypatingą energijos taupymo 
būdą – veikdami budėjimo režimu 
prietaisai nenaudoja elektros energi-
jos. Automatinio išsijungimo funkcija 
išjungia prietaisus iš elektros tinklo 
praėjus 10 minučių po ciklo pabaigos, 
todėl budėjimo režimu prietaisai ener-
gijos nenaudoja. 

„ProClean“ purkštukas
„ProClean“ indaplovėse vanduo paten-
ka ant indų, sudėtų atokiausiose prie-
taiso vietose. Vanduo pilamas unikaliu 
besisukančiu „ProClean“ purkštuku, 
pritaisytu ant pagrindinio purkštuvo. 
Taip sukuriamas dvigubo sukimosi 
efektas, ir indai išplaunami itin šva-
riai.

„ProWater“ sistema 
„AEG-Electrolux“ indaplovės su „Pro-
Water“ sistema turi trečiąjį purkštuką, 
pritvirtintą prietaiso viršutinėje daly-
je. Papildomas purkštukas su penkiais 
purškimo lygiais puikiai nuplauna pa-
čius nešvariausius ir riebaluotus indus, 
netgi jei indų indaplovėje itin daug.

Išmėgintas LGA institute
Nepriklausomas Vokietijos LGA insti-
tutas patvirtina, kad „ProClean“ serijos 
indaplovių modeliuose telpa daugiau 
indų ir buitinėmis sąlygomis jie išplau-
nami geriau. 

Šviesos indikatorius 
„AEG-Electrolux“ „ProClean“ indaplo-
vės veikia taip tyliai, kad kartais iš 
garso sunku nustatyti, ar prietaisas 
veikia, ar ne. Šių indaplovių šviesos 
indikatorius padės nustatyti, ar prie-
taisas įjungtas. 

XXL talpa
„ProCleanTM“ purkštukas

„ProWater“  sistema
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Plovimo ciklo metu ant grindų projek-
tuojamas raudonos šviesos taškas. Kai 
ciklas pasibaigia, ant grindų šviečia 
žalias taškas. Dar aukštesnės techno-
logijos indaplovėse šviesos signalas 
„TimeBeam“ tiksliai nurodo, kiek laiko 
bus vykdomas kiekvienas ciklas. Ant 
grindų projektuojamas laikas, likęs iki 
ciklo vykdymo pabaigos. Kad rodmenis 
būtų lengviau perskaityti, „TimeBe-
am“ spalvą galima keisti atsižvelgiant 
į grindų tipą.

Tylusis režimas 
Dėl aplinkos triukšmo žmonės skirtin-
gai suvokia garsus. Pavyzdžiui, naktį 
pašalinis aplinkos triukšmas labai sil-
pnas, todėl kiti garsai atrodo garses-
ni. Iš bendro garsinio fono žmogaus 
ausys išskiria vieną ar kelis garsus, 
kurie gali erzinti ar trukdyti, todėl 
„AEG-Electrolux“ sukūrė indaplovės 
keliamą triukšmą slopinantį tylų re-
žimą. 37 dB tylaus režimo programos 
garso lygis netrukdys nei miegoti, nei 
klausytis klasikinės muzikos. Tylųjį 
režimą galite naudoti ir dienos metu, 
kadangi šios programos triukšmo lygis 
3 dB mažesnis už įprasto režimo triukš-
mo lygį. 
„AEG-Electrolux“ prietaisuose įdieg-
ti techniniai pakeitimai ir naudojama 
papildoma izoliacija, todėl šie prietai-
sai veikia tyliau negu kiti analogiški 
prietaisai. 
 

Automatinė programa 
Plaunant indus automatine progra-
ma indaplovė automatiškai parenka 
sunaudojamo vandens kiekį ir tem-
peratūrą priklausomai nuo indų tipo 
ir užterštumo lygio. Įvairūs jutikliai 
nustato indų parametrus ir išsiunčia 
informaciją elektroninėms „Fuzzy lo-
gic“ indaplovės „smegenims“. Išana-
lizavusi duomenis indaplovė parenka 
temperatūrą, plovimo ciklo trukmę, 
nustato vandens ir elektros sąnaudas. 
Automatinė programa, atsižvelgdama 
į indų užterštumo lygį, pasirenka 45, 
50, 55, 65 arba 70 ˚C temperatūrą. Tai 
pati lanksčiausia visų „AEG-Electrolux“ 
indaplovių modelių automatinė plovi-
mo programa, įdiegta visose 60 cm ir 
45 cm pločio indaplovėse.

Intensyvioji programa
Intensyvi programa puikiai išplau-
na labai nešvarius indus ir juos de-
zinfekuoja. Plovimo ciklo metu 68 ˚C 
temperatūra palaikoma maždaug 10 
minučių, todėl indai dezinfekuojami ir 
greičiau išdžiūsta. Tai itin svarbu, jei 
plaunate kūdikių reikmenis ir pjausty-
mo lenteles. 

Greitoji programa 
Speciali programa mažai suteptiems 
indams trunka tik 30 minučių. Indai 
efektyviai išplaunami 60 ˚C tempera-
tūros vandenyje. Ši programa itin nau-
dinga, jei turite svečių ir norite greitai 
išplauti lėkštes arba taures. Tai trum-
piausia A klasės plovimo programa. 

Stiklo programa
Brangaus krištolo indų daugiau nerei-
kės plauti rankomis. 45 ˚C programa 
stik-liniams indams juos puikiai išplaus 
ir išdžiovins žemoje temperatūroje pa-
laipsniui vėsindama vandenį, kad stiklo 
indai nepatirtų terminio šoko. Indai iš-
liks nepažeisti ir gražiai švytės. 

Sulankstomos puodelių lenty-
nėlės
Jums patinka espresso, o Jūsų geriau-
siam draugui – cappuccino, todėl abu 
renkatės skirtingo dydžio puodelius. 
„AEG-Electrolux“ dizaineriai sukūrė 
sulankstomas puodelių lentynėles, ku-
riose viena ar dviem eilėmis telpa įvai-
raus dydžio kavos puodeliai. 

Plokštumos kontrolės sistema 
Viršutinio krepšio padėtį galima regu-
liuoti netgi tuo atveju, jei indaplovė 
pilna indų. Pagal poreikį galite padi-
dinti arba sumažinti viršutinio arba 
apatinio krepšio tūrį. Minkšti laikikliai 
puikiai prilaiko stiklinius indus ir tau-
res, todėl plovimo ciklo metu taurės 
neapvirsta.

Stalo įrankių krepšelis
„AEG-Electrolux“ sukūrė patogų būdą 
sudėti ir išimti stalo įrankius. Nerei-
kia kruopščiai išrūšiuoti nešvarių stalo 
įrankių, liesti ką tik išplautų peilių aš-
menų ar šakučių dantelių ir valyti ant 
įrankių likusių pirštų atspaudų. „AEG-
Electrolux“ indaplovių stalo įrankių 
krepšelį galite išimti iš indaplovės ir 
atidaryti ten, kur laikote savo stalo 
įrankius. 

AAA klasės
„AEG-Electrolux“ indaplovės priskiria-
mos AAA klasei – jos taupiai naudoja 
elektros energiją, vandenį ir puikiai iš-
džiovina indus. 

„Multitab“ funkcija 
Naujausios technologijos prietaisuose 
gali būti naudojami įvairūs naujo tipo 
plovikliai. „AEG-Electrolux“ sukūrė 
„Multitab“ funkciją, kuri pritaiko in-
daplovės parametrus, t.y. plovimo ciklo 
trukmę bei vandens temperatūrą, kad 
būtų galima naudoti visų rūšių plovi-
klių tabletes. 

TimeBeam™

AEG_MASTER_10_LTnew.indd   Sec1:53AEG_MASTER_10_LTnew.indd   Sec1:53 10.3.2010   14:23:2310.3.2010   14:23:23



54

F99020i-mm
60 cm indaplovė su atviru valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas „Touch control“ 
Lengvai valdomas LCD ekranėlis su galimybe pasirinkti kalbą 
9 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Vidaus apšvietimas 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Nerūdijančio plieno krepšys 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net įkrovus indų 
Įrankių dėklas + purkštuvas lubose 
„DryTech“ sistema 
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 1,05 kW/h 
Triukšmo lygis: 41 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 
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F99000IMP
60 cm indaplovė su atviru valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
Lengvai valdomas LCD ekranėlis su galimybe pasirinkti kalbą 
9 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-24 val. 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Vidaus apšvietimas 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net įkrovus indų 
Įrankių dėklas + purkštuvas lubose 
„ProClean“ purkštukas 
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 10 l 
Energijos sąnaudos: 0,99 kW/h 
Triukšmo lygis: 39 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 
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F88420IM

F65410IM

45 cm indaplovė su atviru valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
7 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Vidaus apšvietimas 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų, purkštuvas lubose
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 0,8 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA  

45 cm indaplovė su atviru valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
5 plovimo programos, automatinė programa 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 0,8 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA  

F65011IM

60 cm indaplovė su atviru valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
5 plovimo programos, automatinė programa 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 1,05 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB  
Energijos sąnaudų klasė: AAA  
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F88030VIP

F99000VIP

60 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
Lengvai valdomas LCD ekranėlis su galimybe   

 pasirinkti kalbą
9 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis/„Sensor logic“ 
„Aqua control“/„Antiflood“ 
Atidėta programos pradžia 1-24 val. 
„TimeBeam“ šviesos signalas 
Automatinio išsijungimo funkcija 
Vidaus apšvietimas 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų, įrankių dėklas + purkštuvas lubose
„ProClean“ purkštukas/„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 10 l 
Triukšmo lygis: 39 dB 
0,99 kWh per parą energijos sąnaudos/AAA 

60 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
8 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-24 val. 
2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor“ 
Automatinio išsijungimo funkcija 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų, purkštuvas lubose
„ProClean“ purkštukas 
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 10 l 
Energijos sąnaudos: 1,03 kW/h 
Triukšmo lygis: 44 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 

F65011VI

60 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
5 plovimo programos, automatinė programa 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis/„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Šviesos signalas „Beam on floor“ 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų, purkštuvas lubose
„DryTech“ sistema 
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 1,05 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 
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F60010VI

F45270VI

F44010VI

60 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu  
Elektroninis valdymas mygtukais 
LED indikatoriai 
5 plovimo programos, automatinė programa 
Programa plovimo tabletėms „Multitab” 
Vandens jutiklis/„Sensor logic” 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Šviesos signalas „Beam on floor“ 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų
„DryTech“ sistema 
Vandens sąnaudos: maks.12 l 
Energijos sąnaudos: 1,05 kW/h 
Triukšmo lygis: 46 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 

60 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu  
Elektroninis valdymas mygtukais 
LED indikatoriai 
4 plovimo programos, automatinė programa 
Programa plovimo tabletėms „Multitab” 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic” 
Atidėta programos pradžia 3/6/9 val. 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų
„DryTech“ sistema 
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 1,05 kW/h 
Triukšmo lygis: 47 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 

Montuojama kompaktiška indaplovė 
6 indų komplektai 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
5 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Vandens jutiklis 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Vidaus apšvietimas 
Galima montuoti aukščiau grindų 
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 7 l 
Energijos sąnaudos: 0,63 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAB  
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F65410VI

F88420VI

45 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
8 plovimo programos, automatinė programa 
Tylus režimas 
Programa plovimo tabletėms „Multitab“ 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic“ 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor“ 
„Aqua control“/„Antiflood“ 
Vidaus apšvietimas 
Galima montuoti aukščiau grindų 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų, purkštuvas lubose
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 0,8 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA  

45 cm indaplovė su paslėptu valdymo skydeliu 
Elektroninis valdymas mygtukais 
3 skaitmenų ekranėlis 
5 plovimo programos, automatinė programa 
Programa plovimo tabletėms „Multitab” 
Vandens jutiklis 
„Sensor logic” 
Atidėta programos pradžia 1-19 val. 
Šviesos signalas „Beam on floor“ 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“ 
Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, net   

 įkrovus indų
„DryTech“ sistema  
Vandens sąnaudos: maks. 12 l 
Energijos sąnaudos: 0,8 kW/h 
Triukšmo lygis: 45 dB 
Energijos sąnaudų klasė: AAA 
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Skalbyklė-
džiovintuvas

Įmontuojamos skalbyklės puikiai dera šiuolaikinėje virtuvėje. Kompaktiškos „AEG-Electrolux“ skalbyklės-džiovintuvai – 
idealus sprendimas nedidelėms patalpoms. Kurdama buitinius prietaisus, „AEG-Electrolux“ ieško geriausių sprendimų ir 
naudoja pažangiausias technologijas, todėl šie prietaisai veikia tyliai, efektyviai, tiksliai ir greitai. Skalbyklės-džiovintuvai 
ekonomiškai naudoja vandenį ir skalbiklius, taupo elektros energiją ir itin gerai išskalbia bei išdžiovina įvairiausių rūšių 
skalbinius. 
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L12843ViT
Montuojama skalbyklė su džiovintuvu 
Skalbiamų skalbinių kiekis: 6 kg 
LCD ekranėlis 
Skalavimo sustabdymas 
Papildomas skalavimas 
4 lygių gręžimo greitis 
Dėmių apdorojimas 
Atidėta programos pradžia 
Labai trumpa programa 
Atsargus gręžimas 
Pirminis skalbimas 
Atšviežinimas 
Lengvas lyginimas 
Skalbimas rankomis 
Ekonomiška programa 
Skalavimo sistema „Anti-foam” 
„Sensor logic” 
Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“ 
Išskalbimo klasė: A 
Vandens sąnaudos: 84 l 
Džiovinamų skalbinių kiekis: 4 kg 
Didžiausias gręžimo greitis: 1400 aps./min. 
Elektros energijos sąnaudos skalbiant:          

 1,02 kWh
Elektros energijos sąnaudos skalbiant/   

 džiovinant: 4,85 kWh
Triukšmo lygis skalbiant: 54 dB 
Triukšmo lygis gręžiant: 77 dB 
Triukšmo lygis džiovinant: 62 dB 

62
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940 304 239

944 189 161

3 lygių ištraukiami laikikliai - 944 189 161/940 304 239

„Super clean“ grotelės - 944 189 144

2 lygių ištraukiami laikikliai - 944 189 157

Priedai
 3 lygių ištraukiami laikikliai su „ Super clean“ 
danga ir sinchroninio ištraukimo funkcija. 
Tinka visoms orkaitėms, išskyrus garų orkaitę, 
kompaktiškąsias ir su iš šono atidaromomis 
durelėmis

  2 lygių ištraukiami laikikliai su sinchroninio  
ištraukimo funkcija. Tinka visoms orkaitėms, 
išskyrus garų orkaitę, kompaktiškąsias ir su 
iš šono atidaromomis durelėmis. Laikikliai 
išlaiko iki 25 kg svorį

Grotelės su nepridegančia danga „Super clean“ 
p x g x a: 42,2 x 35,8 x 0,20 

 3 lygių ištraukiami laikikliai su sinchroninio  
ištraukimo funkcija garų orkaitei B9820-5-m
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„Super clean“ kepimo padėklas - 944 189 142

„Super clean“ riebalų surinkimo padėklas - 944 189 143

Gilus kepimo padėklas + trikojis - 944 189 305

 Kepimo padėklas su nepridegančia danga  
„Super clean“. Nereikia kepimo popieriaus 
ir aliejaus. Valyti pakanka šilto vandens ir 
minkštos kempinės.
p x g x a: 42,5 x 35,8 x 2,7 

 Gilus kepimo padėklas su grotelėmis. Puikiai  
tinka kepti sluoksniuotos mėsos troškinį 
„Musaka“ 
p x g x a: 42,6 x 36 x 4,4 

 Kepimo padėklas su nepridegančia danga  
„Super clean“. Nereikia kepimo popieriaus 
ir aliejaus. Valyti pakanka šilto vandens ir 
minkštos kempinės.
p x g x a: 42,2 x 35,8 x 4,2 
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Garų orkaitės padėklas žuviai ir daržovėms - 940 304 208

Garų orkaitės padėklai žuviai ir daržovėms - 940 304 218

Garų orkaitės padėklas žuviai ir daržovėms - 940 304 219

Indas maisto produktams 
p x g x a: 32,5 x 17,6 x 5,5 

Indas maisto produktams 
p x g x a: 32,5 x 13,1 x 5,5 
p x g x a: 26,5 x 16,2 x 5,5 
p x g x a: 17,6 x 16,2 x 5,5 
p x g x a: 17,6 x 10,8 x 6,5 

Indas maisto produktams  
p x g x a: 26,5 x 16,2 x 5,5 
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Hob PROT60 – 944189313

Hob PROT80 - 944189315

Hob PROT68 - 944189314

66

60 cm elektrinių kaitlenčių apsauginė dėžė   
 saugiam prietaiso įrengimui

70 cm elektrinių kaitlenčių apsauginė dėžė   
 saugiam prietaiso įrengimui

80 cm elektrinių kaitlenčių apsauginė dėžė   
 saugiam prietaiso įrengimui

30

553
483

30

553
483

30

743
483
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Hob PROT90 - 944189316

90 cm elektrinių kaitlenčių apsauginė dėžė   
 saugiam prietaiso įrengimui

30

873
483

ProBox

Adapteris
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B9878-5-m, B5705-5-m, B9971-5-m,
B5941-5-m, B8971-5-m, B5901-5-m,
B8931-5-m, B4503-5-m, B4101-5-m,
B4403-5-m/w/b, B3191-5-m 

B9820-5-m

KB9820E-m, KB9810E-m E4101-7-m HK884400FG, HK884400FS

HK764405PB HK654200XB, HK634200XB, 
HK634150XB

HK955070XB

B89090-5-m
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HK654070FB, HK634070FB HK654070XB, HK634020XB, 
HK634021XB

HK634070IB FM6300G-an 

FM4803K-an, FM4513K-an FM4863K-an   75857G-b

FM4300G-an

HK634071FB
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DI8821-m

DU4361-m DD8765-m DD6490-m, DD6460-m

DD9996-b

mind. 300

DD8891-m

598

HM604030MB

DD8861-m

65807G-b, 65507G-b

30

520590
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DK9660-m DF6260-ml/1

DL6250-ml

361

PE3820-m

MCC3880E-m + KD81403 MC1762E-m/b

MCD2662E-m, MC2662E-m

DK9690-m

120

350

480

min.  820
max.  1370

480

898

220

130

170

Ø 150/125

=

120
130

=

97

580

PE4510-m
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SZ91200-6i

SN81840-5i, SC71840-6i

549
540

min. 550

min. 38

560

1773 1698

1784

32,5

min. 200 cm2

+8

1774 +8

min. 200 cm2

SZ91802-4i, SK91800-5i, AG91850-4iSC91841-5i, SC91840-6i, SC91844-5i 

SZ91840-5i S75598KG1 S95628XX

AN91050-4i, SK91000-6iSK91240-7i 

905

1722

1778

1767

600  

1685

93

10

50 50

210

160

46

25**

  
3/4"

 1,95 m

o

376299955 1045

1580

minimalus būtinas atstumas nuo prietaiso, kad 
durelės atsidarytų plačiai ir iš prietaiso vidaus 
būtų galima išimti vidines dalis

elektros laidas

vandens jungtis

**atstumas nuo sienos

130
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SU96040-6i, SU86000-6i, AU86050-6i   

F65011VI, F60010VI, F44010VI F88420IM, F65410IM

F45270VI L12843ViTF88420VI, F65410VI

F99020i-mm, F65011IM F99000IMP

F99000VIP, F88030VIP
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Užrašams
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75

Aplankykite mūsų tinklalapį! 

www.aeg-electrolux.lt

 Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais nuorodas. 
Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus. 
 Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje. Be to, mūsų tinklalapyje rasite  
informaciją apie garantinį aptarnavimą ir paslaugas.

Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų
parduotuvę.
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UAB „Electrolux“
Ozo g. 10A
LT-08200 Vilnius
Tel.  (8-5) 278 06 09
Faks.  (8-5) 278 06 05
www.aeg-electrolux.lt

Ne visi šiame kataloge pristatomi modeliai yra parduodami
Lietuvoje.

Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai
nuolat tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametrų bei 
ypatybių pakeitimai.

Katalogas parengtas remiantis naujausia „AEG-Electrolux“
informacija. Jei pastebėsime netikslumų arba klaidų gaminių
specifikacijose ir aprašymuose, jas ištaisysime interneto
puslapyje www.aeg-electrolux.lt, kurį nuolat atnaujiname.

Prekyba ir konsultavimas

Apgalvotas novatoriškas dizainas

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą išvynioję dovaną sušukote: „O! Iš kur Jūs sužinojote?
Kaip tik tokio daikto norėjau...“? Šitokio jausmo ir siekia „Electrolux“ dizaineriai, kurdami
tiems, kurie renkasi ar naudoja mūsų gaminius. Šiam tikslui skiriame savo laiką, žinias ir
nuolat mąstome, kokius prietaisus sukurti, kad pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir ieško.
Taip rūpinantis ir pasitelkiant įžvalgą gimsta žmonėms reikalingos naujovės. Šių naujųjų
gaminių dizainas ne tik patrauklus, bet ir naudingas vartotojui: dėl apgalvoto dizaino
prietaisai tampa lengviau naudojami.
Savo užduotis mes atliekame su džiaugsmu, siekdami išlaisvinti klientus, kad jie pajustų
XXI amžiaus prabangą.
Mūsų tikslas - sukurti lengvumo pojūtį kasdienio gyvenimo srityse, kuris būtų pasiekiamas
kuo daugiau žmonių visame pasaulyje.
Kai sakome, kad mąstome apie Jus, žinote, kad šie žodžiai būtent tai ir reiškia.

Electrolux. Thinking of you.
Patirkite tai, ką mes mąstome: www.electrolux.com
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