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Prietaisų ypatybės4

Visus indus išplaus profesionaliai 
Bonos universiteto profesoriaus Dr. Stamingerio atliktas tyrimas patvirtina, kad naudodamiesi indaplove suvartosite mažiau 

energijos ir vandens negu indus plaudami rankomis, be to, sutaupysite laiko. Įsigiję indaplovę, net 16 dienų per metus galėsite 

mėgautis ne indų plovimu, bet malonesne veikla, ir sutaupysite 32 000 litrų, arba 200 vonių vandens. Plaunant indus indaplove 

kaskart sutaupoma maždaug 1 kWh elektros energijos. Galiausiai tyrimas rodo, kad indaplovėje išplauti indai yra tiesiog švaresni 

negu išplauti rankomis.

„ProWater“ sistema
„AEG-Electrolux“ indaplovės su 

„ProWater“ sistema turi trečiąjį 

purkštuką, pritvirtintą prietaiso 

viršutinėje dalyje. Papildomas 

purkštukas su penkiais purški-

mo lygiais puikiai nuplauna pa-

čius nešvariausius ir riebaluotus 

indus, netgi jei indų indaplovėje 

itin daug.

„ProClean“ purkštukas 
„ProClean“ indaplovėse van-

duo patenka ant indų, sudėtų 

atokiausiose prietaiso vietose. 

Vanduo pilamas unikaliu besi-

sukančiu „ProClean“ purkštu-

ku, pritaisytu ant pagrindinio 

purkštuvo. Taip sukuriamas 

dvigubo sukimosi efektas, ir 

indai išplaunami itin švariai.

10 litrų didesnė talpa 
Naujosios „AEG-Electrolux“ 

„ProClean“ indaplovės di-

džiausios iš visų šiuo metu 

gaminamų indaplovių. Jų talpa 

net 10 litrų didesnė negu kitų 

panašių prietaisų, kurių išoriniai 

matmenys vienodi. Į „ProClean“ 

indaploves vienu metu galima 

sudėti daugiau nestandartinių 

matmenų indų.

Išmėginta LGA institute
Nepriklausomas Vokietijos 

LGA institutas patvirtina, kad 

„ProClean“ serijos indaplovių 

modeliuose telpa daugiau indų 

ir buitinėmis sąlygomis jie 

išplaunami geriau.

69 37 086

ProWater systemProClean™ satellite spray arm

AEG Wet 2010 LT.indd 4AEG Wet 2010 LT.indd   4 6/11/10 2:59 PM6/11/10   2:59 PM



Prietaisų ypatybės 5

Tylusis režimas
Dėl aplinkos triukšmo žmonės skirtingai 

suvokia garsus. Pavyzdžiui, naktį paša-

linis aplinkos triukšmas labai silpnas, 

todėl kiti garsai atrodo garsesni. Iš ben-

dro garsinio fono žmogaus ausys išskiria 

vieną ar kelis garsus, kurie gali erzinti ar 

trukdyti, todėl „AEG-Electrolux“ sukūrė 

indaplovės keliamą triukšmą slopinantį 

tylų režimą. 37 dB tylaus režimo progra-

mos 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 įdiegti 

techniniai pakeitimai ir naudojama 

papildoma izoliacija, todėl šie prietai-

sai veikia tyliau negu kiti analogiški 

prietaisai.

Nenaudoja energijos budėjimo režimu 
„AEG-Electrolux“ šiose indaplovėse pritaikė ypatingą energijos taupymo būdą – veikdami budėjimo režimu prietaisai nenaudoja 

elektros energijos. Automatinio išsijungimo funkcija išjungia prietaisus iš elektros tinklo praėjus 10 minučių po ciklo pabaigos, 

todėl budėjimo režimu prietaisai energijos nenaudoja.
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Aukščiausios klasės našumo įvertinimas

Veikimas

Automatinė programa
Plaunant indus automatine programa 

indaplovė automatiškai parenka sunau-

dojamo vandens kiekį ir temperatūrą 

priklausomai nuo indų tipo ir užter-

štumo lygio. Įvairūs jutikliai nustato 

indų parametrus ir išsiunčia informaciją 

elektroninėms „Fuzzy logic“ indaplovės 

„smegenims“. Išanalizavusi duomenis 

indaplovė parenka temperatūrą, plo-

vimo ciklo trukmę, nustato vandens ir 

elektros sąnaudas. Automatinė progra-

ma, atsižvelgdama į indų užterštumo 

lygį, pasirenka 45, 50, 55, 65 arba 70 ˚C 

temperatūrą. Tai pati lanksčiausia visų 

„AEG-Electrolux“ indaplovių modelių 

automatinė plovimo programa.

Stiklo programa
Brangaus krištolo indų daugiau nerei-

kės plauti rankomis. 45 ˚C programa 

stikliniams indams juos puikiai išplaus 

ir išdžiovins žemoje temperatūroje pa-

laipsniui vėsindama vandenį, kad stiklo 

indai nepatirtų terminio šoko. Indai 

išliks nepažeisti ir gražiai švytės.

Intensyvioji programa
Intensyvi programa puikiai išplauna la-

bai nešvarius indus ir juos dezinfekuo-

ja. Plovimo ciklo metu 68 ˚C tempera-

tūra palaikoma maždaug 10 minučių, 

todėl indai dezinfekuojami ir greičiau 

išdžiūsta. Tai itin svarbu, jei plaunate 

kūdikių reikmenis ir pjaustymo lenteles.

6
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Ekranėlis 
„AEG-Electrolux“ sukūrė dar tobulesnį 

ir informatyvesnį naujos kartos prie-

taisų ekranėlį. Plovimo programą galite 

pasirinkti vienu prisilietimu. Automa-

tinė programa pagal indų užterštumo 

lygį nustato įpilamo vandens kiekį, plo-

vimo trukmę ir energijos suvartojimą. 

Intensyvi programa – pati galingiausia, 

o naktinis režimas – pats tyliausias.

Greitoji programa
Speciali programa mažai suteptiems in-

dams trunka tik 30 minučių. Indai efek-

tyviai išplaunami 60 ˚C temperatūros 

vandenyje. Ši programa itin naudinga, 

jei turite svečių ir norite greitai išplauti 

lėkštes arba taures. Tai trumpiausia A 

klasės plovimo programa.

Vidaus apšvietimas
„AEG-Electrolux“ naujovišką techniką 

papildo išskirtinės detalės – praktiškas 

vidaus apšvietimas ir itin toli ištraukia-

mi krepšiai. Taip galima viską optimaliai 

išdėstyti ir gerai matyti.

Vandens kontrolės sistema 
AQUA CONTROL su garso signalu
Integruota AQUA-CONTROL sistema už-

tikrintai apsaugo nuo vandens nuotėkio 

ir vandens įtekėjimo žarnos pažeidimų. 

Be to, visoms indaplovėms su AQUA-

CONTROL sistema visam naudojimo 

laikui suteikiama garantija nuo vandens 

nuotėkio pažeidimų. O jeigu vandens 

vis dėlto prasisunks, AQUA-CONTROL 

iškart įjungs garso signalą.

Veikimas 7
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Naujosios pranašesnės programos užtikrina
aukščiausio lygio našumą

Našumas

SENSORLOGIC įkrovos 
atpažinimo sistema
Jautrūs jutikliai nustato reikiamą 

vandens kiekį – jie išmatuoja vandens 

sušilimo trukmę indaplovėje ir nutekė-

jusio nuo indų vandens kiekį. Pagal šiuos 

duomenis SENSORLOGIC sistema nusta-

to reikiamą vandens kiekį ir didžiausią 

energijos poreikį. Galite būti tikri, kad 

nebus suvartota daugiau nei reikia 

elektros, vandens ir laiko. Tad naudojimo 

kaštai sumažės maždaug 20 %.

PRO WATER sistema
Kur sudėti indaplovėje ilgus peilius? 

Ar dideli puodai bus išplauti neprie-

kaištingai? „AEG-Electrolux“ serijoje 

yra modelių su specialia PRO WATER 

sistema. Trečiasis purkštukas, įrengtas 

indaplovės viršuje, garantuoja opti-

malų įrankių krepšelyje sudėtų įrankių 

išplovimą. Be to, vandens purškimas iš 

viršaus užtikrina nepriekaištingus visų 

Jūsų indų plovimo rezultatus.

Vandens jutiklis
Šis jutiklis matuoja vandens užterštu-

mą indaplovėje, duodamas signalą, ar 

vandenį reikia pakeisti, ar dar galima 

naudoti. Ši priemonė plaunant pilną 

indaplovę vienodai nešvarių indų su-

mažina vandens sąnaudas net 5 litrais. 

Prieš skalavimą jutiklis vėl patikrina 

vandens užterštumą ir duoda signalą, 

ar bus skalaujama naudojant įprastą, ar 

padidintą vandens kiekį. Tai užtikrina, 

kad Jūsų indai spindės švara.

8

Aukščiausioji AAA klasė – taupo vandenį ir elektrą, puikiai džiovina
Dėl puikių energijos bei vandens taupymo ir džiovinimo ypatybių visi modeliai priskiriami aukščiausiai vertinamai AAA klasei – visa tai 

pasiekta pritaikius naujausias technologijas, padedančias taupyti energiją, veiksmingiau naudoti vandenį ir aktyviai džiovinti. Šios indaplo-

vės naudoja vos 10 l vandens ir 0,99 kWh elektros energijos – jos yra taupiausios iš kada nors sukurtų indų plovimo mašinų. Įsigiję mūsų 

indaplovę, galėsite ramiai miegoti, nes saugosite aplinką, o už elektrą ir vandenį mokėsite visiškai nedaug. 
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Daugiau patogumo viduje
Naujos konstrukcijos, įvairių formų 

krepšeliai ir dėklai „AEG-Electrolux“ 

indaplovėje padės sudėlioti įvairių 

dydžių indus ir kitus reikmenis kaip 

niekad patogiai ir taupiai. Viena ranka 

perstatomas viršutinis krepšys padeda 

dar geriau panaudoti vidinę erdvę – net 

ir prikrautą indų krepšį galite pakelti į 

viršų ir sudaryti daugiau vietos puo-

dams apatiniame krepšyje. 45 cm pločio 

indaplovėse viršutinį krepšį galite 

nuleisti iš abiejų pusių.

Atlenkiamos puodelių 
lentynėlės
Jums patinka espresso, o Jūsų geriau-

siam draugui cappuccino, todėl abu 

renkatės skirtingo dydžio puodelius. 

„AEG-Electrolux“ dizaineriai sukūrė at-

lenkiamas puodelių lentynėles, kuriose 

viena ar dviem eilėmis telpa įvairaus 

dydžio kavos puodeliai.

Užlenkiami stiklinių laikikliai
Plaudami nestandartinio dydžio vyno, 

putojančio vyno ir vandens taures 

galite lengvai rasti joms tinkamą vietą 

indaplovėje. Tam sukūrėme stiklinių 

laikiklius, kuriuos galite pritaikyti savo 

taurėms. Sudedamas puodelių lenty-

nėles irgi galite panaudoti kaip taurių 

laikiklius. Pagaliau net aukštos taurės ar 

taurės su ilgomis kojelėmis bus saugiai 

įtvirtintos indaplovėje.

Stalo įrankių krepšelis
„AEG-Electrolux“ sukūrė patogų būdą 

sudėti ir išimti stalo įrankius. Nereikia 

kruopščiai išrūšiuoti nešvarių stalo įran-

kių, liesti ką tik išplautų peilių ašmenų 

ar šakučių dantelių ir valyti ant įrankių 

likusių pirštų atspaudų. „AEGElectrolux“ 

indaplovių stalo įrankių krepšelį galite 

išimti iš indaplovės ir atidaryti ten, kur 

laikote savo stalo įrankius.

Našumas 9
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Laiko planavimas

Sutrikus veiklai, iškart gausite 
signalą
Atsiradus gedimui įsijungia įspėjamasis 

signalas. Pvz., jeigu neatsukote vandens 

čiaupo arba negali suktis purkštuvas, 

visas ekranėlis mirksi raudona spalva 

– sunku nepastebėti. Taip pat girdėsite 

garso signalą.

Atidėta programos pradžia
Naudodamiesi pradžios laiko pasirinki-

mo funkcija, programos pradžią galite 

atidėti iki 19 valandų. Tad plovimui 

galite pasirinkti taupų naktinį elektros 

tarifą.

„Multitab“ programa
Naujausios technologijos prietaisuose 

gali būti naudojami įvairūs naujo tipo 

plovikliai. „AEG-Electrolux“ sukūrė 

„Multitab“ programą, kuri pritaiko in-

daplovės parametrus, t.y. plovimo ciklo 

trukmę bei vandens temperatūrą, kad 

būtų galima naudoti visų rūšių ploviklių 

tabletes.

Likusio plovimo laiko 
indikatorius
Veikiant programai visada galite matyti, 

kiek minučių ji dar bus vykdoma.

10

Tobulas laiko planavimas                            
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60 cm pločio indaplovės 11

    Tyliausiai veikianti indaplovė
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„ProClean“ plovimo sistema užtikrina 

nepriekaištingą švarą 

Vanduo pilamas unikaliu besisukančiu 

satelitiniu „ProClean™“ purkštuku. Dvi-

gubo sukimosi funkcija leidžia vande-

niui pasiekti kiekvieną kampelį.

 37 dB (39 dB be tyliojo režimo)

 „ProClean“ plovimo sistema

 XXL talpa

 Tylusis režimas

 Vidaus apšvietimas

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 10 l

Energijos sąnaudos: 0,99 kWh

8 programos

60 cm pločio

„AutoOff“ režimas

Inverterinis variklis

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės, lentynėlė vyno taurėms, 

įrankių krepšelis

4 atlenkiami lėkščių laikikliai

Didelis LCD ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 24 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

F99000P
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60 cm pločio indaplovės

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina 

nepriekaištingą švarą

Vanduo pilamas unikaliu besisukančiu 

satelitiniu „ProClean™“ purkštuku. Dvi-

gubo sukimosi funkcija leidžia vande-

niui pasiekti kiekvieną kampelį.

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina 

nepriekaištingą švarą 

Vanduo pilamas unikaliu besisukančiu 

satelitiniu „ProClean™“ purkštuku. Dvi-

gubo sukimosi funkcija leidžia vande-

niui pasiekti kiekvieną kampelį.

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina 

nepriekaištingą švarą

Viršutinėje dalyje įrengus trečiąją 

purkštuko atšaką, indaplovė tapo 

galingesnė, todėl puikiai išplaunami net 

nešvariausi indai – netgi jei indaplovė 

visiškai pripildyta.

 39 dB (41 dB su tyliuoju režimu)

 „ProClean“ plovimo sistema

 XXL talpa

 Tylusis režimas

 Įrankių krepšelis

 39 dB (41 dB be tyliojo režimo)

 „ProClean“ plovimo sistema

 XXL talpa

 Tylusis režimas

 Įrankių krepšelis

 42 dB (44 dB su tyliuoju režimu)

 „ProClean“ plovimo sistema

 XXL talpa

 Tylusis režimas

 „AutoOff“ režimas

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 10 l

Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

6 programos

60 cm pločio

„AutoOff“ režimas

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės, lentynėlė vyno taurėms, 

įrankių krepšelis

4 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Nerūdijančio plieno

Atidėta programos pradžia iki 24 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 10 l

Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

6 programos

60 cm pločio

„AutoOff“ režimas

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės, lentynėlė vyno taurėms, 

įrankių krepšelis

4 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva 

Atidėta programos pradžia iki 24 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 11 l

Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

5 programos

60 cm pločio

„AutoOff“ režimas

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Nerūdijančio plieno

Atidėta programos pradžia iki 24 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

12
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60 cm pločio indaplovės

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina 

nepriekaištingą švarą

Viršutinėje dalyje įrengus trečiąją 

purkštuko atšaką, indaplovė tapo 

galingesnė, todėl puikiai išplaunami net 

nešvariausi indai – netgi jei indaplovė 

visiškai pripildyta.

Indaplovė, netrikdanti tylos ir 

ramybės 

Ši indaplovė turi tylųjį ciklą – tai ypač 

svarbu, jei indai plaunami naktį arba 

per šventinę vakarienę.

Indaplovė, netrikdanti tylos ir 

ramybės 

Ši indaplovė turi tylųjį ciklą – tai ypač 

svarbu, jei indai plaunami naktį arba 

per šventinę vakarienę.

 42 dB (44 dB be tyliojo režimo)

 „ProClean“ plovimo sistema

 XXL talpa

 Tylusis režimas

 „AutoOff“ režimas

 42 dB (44 dB be tyliojo režimo)

 Tylusis režimas

 Automatinė programa 45-70 0C

 Tylusis režimas

 „Sensorlogic“ sistema

 42 dB (44 dB be tyliojo režimo)

 Tylusis režimas

 Automatinė programa 45-70 0C

 Tylusis režimas

 „Sensorlogic“ sistema

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 11 l

Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

5 programos

60 cm pločio

„AutoOff“ režimas

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 24 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 13 l

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

5 programos

60 cm pločio

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProWater“ plovimo sistema su vandens purkštuvu 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Nerūdijančio plieno

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 13 l

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

5 programos

60 cm pločio

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProWater“ plovimo sistema su vandens purkštuvu 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Minkštos stiklinių atramėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

F60660MF87000P F60660
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60 cm pločio indaplovės14

FSILPLUS F45002M F45002

Švarūs indai ir – jokio triukšmo  

Ši indaplovė skleidžia vos 42 dB garsą – 

tai ypač svarbu, jei indai plaunami naktį 

arba per šventinę vakarienę.

Automatinė programa su „SensorLo-

gic“ jutikliais užtikrina puikiausius 

rezultatus   

Šioje indaplovėje įrengta jutiklių tech-

nologija nustato, kiek indų į ją įdėta, 

ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai 

parenka tinkamiausią programą.

Automatinė programa su „SensorLo-

gic“ jutikliais užtikrina puikiausius 

rezultatus   

Šioje indaplovėje įrengta jutiklių tech-

nologija nustato, kiek indų į ją įdėta, 

ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai 

parenka tinkamiausią programą.

 42 dB

 Informatyvios indikacinės lemputės

 Automatinė programa 45-70 0C

 Stiklo programa

 „Sensorlogic“ sistema

 49 dB

 Paprastas valdymas sukamąja rankenėle

 Automatinė programa 45-70 0C

 Stiklo programa

 „Sensorlogic“ sistema

 49 dB

 Paprastas valdymas sukamąja rankenėle

 Automatinė programa 45-70 0C

 Stiklo programa

 „Sensorlogic“ sistema

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 12 l

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

5 programos

60 cm pločio

„Aqua Control“ su garso signalu

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

„ProWater“ plovimo sistema su vandens purkštuvu 

lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Lentynėlė vyno taurėms

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 13 l

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

5 programos

60 cm pločio

„Aqua Control“ sistema

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Atlenkiamos puodelių lentynėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Nerūdijančio plieno

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 13 l

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

5 programos

60 cm pločio

„Aqua Control“ sistema

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Atlenkiamos puodelių lentynėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa
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45 cm pločio indaplovės 15

F64760MFAAAUTO F64760

Automatinė programa su „SensorLo-

gic“ jutikliais užtikrina puikiausius 

rezultatus   

Šioje indaplovėje įrengta jutiklių tech-

nologija nustato, kiek indų į ją įdėta, 

ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai 

parenka tinkamiausią programą.

Indaplovė, netrikdanti tylos ir 

ramybės 

Ši indaplovė turi tylųjį ciklą – tai ypač 

svarbu, jei indai plaunami naktį arba 

per šventinę vakarienę.

Indaplovė, netrikdanti tylos ir 

ramybės 

Ši indaplovė turi tylųjį ciklą – tai ypač 

svarbu, jei indai plaunami naktį arba 

per šventinę vakarienę.

 49 dB

 Automatinė programa 45-70 0C

 Informatyvios indikacinės lemputės

 Programa plovimo tabletėms „Multitab“

 Greitoji programa

 43 dB (45 dB be tyliojo režimo)

 Vidaus apšvietimas

 Informatyvios indikacinės lemputės

 Tylusis režimas

 „Sensorlogic“ sistema

 43 dB (45 dB be tyliojo režimo)

 Vidaus apšvietimas

 Informatyvios indikacinės lemputės

 Tylusis režimas

 „Sensorlogic“ sistema

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 15 l

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

4 programos

60 cm pločio

„Aqua Control“ sistems

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Atlenkiamos puodelių lentynėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 12 l

Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

6 programos

45 cm pločio

„Aqua Control“ sistems

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Atlenkiamos puodelių lentynėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Nerūdijančio plieno

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 12 l

Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

6 programos

45 cm pločio

„Aqua Control“ sistems

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Atlenkiamos puodelių lentynėlės

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva 

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa
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45 cm pločio indaplovės16

F54861M F54861 F54760

Automatinė programa su „SensorLo-

gic“ jutikliais užtikrina puikiausius 

rezultatus   

Šioje indaplovėje įrengta jutiklių tech-

nologija nustato, kiek indų į ją įdėta, 

ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai 

parenka tinkamiausią programą.

Automatinė programa su „SensorLo-

gic“ jutikliais užtikrina puikiausius 

rezultatus   

Šioje indaplovėje įrengta jutiklių tech-

nologija nustato, kiek indų į ją įdėta, 

ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai 

parenka tinkamiausią programą.

Automatinė programa su „SensorLo-

gic“ jutikliais užtikrina puikiausius 

rezultatus   

Šioje indaplovėje įrengta jutiklių tech-

nologija nustato, kiek indų į ją įdėta, 

ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai 

parenka tinkamiausią programą.

 44 dB (46 dB be tyliojo režimo)

 Informatyvios indikacinės lemputės

 Stiklo programa

 „Sensorlogic“ sistema

 44 dB (46 dB be tyliojo režimo)

 Informatyvios indikacinės lemputės

 Stiklo programa

 „Sensorlogic“ sistema

 49 dB

 Automatinė programa

 „Sensorlogic“ sistema

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 12 l

Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

5 programos

45 cm pločio

„Aqua Control“ sistema

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Fiksuotos + atlenkiamos puodelių lentynėlės 

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Nerūdijančio plieno

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 12 l

Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

5 programos

45 cm pločio

„Aqua Control“ sistema

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Stiklo programa

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Fiksuotos + atlenkiamos puodelių lentynėlės 

2 atlenkiami lėkščių laikikliai

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

AAA klasės

Vandens sąnaudos: 12 l

Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

5 programos

45 cm pločio

„Aqua Control“ sistema

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Automatinė programa

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Fiksuotos + atlenkiamos puodelių lentynėlės 

Fiksuoti lėkščių laikikliai

1 skaitmens ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa
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Kompaktiška indaplovė 17

F52860

Nedidelė iš išorės – talpi iš vidaus

Į šią kompaktišką indaplovę galima įdėti 

iki 6 indų bei įrankių komplektų ir to 

visiškai pakanka nedidelės šeimos porei-

kiams. Indaplovė turi automatinę progra-

mą, tylųjį ciklą ir atidėtosios pradžios 

funkciją, be to, visas technines ypatybes, 

kokių tik galima tikėtis iš pažangios 

indaplovės.

 46 dB (48 dB be tyliojo režimo)

 Tylusis režimas

AAB klasės

Vandens sąnaudos: 7 l

4 programos

Kompaktiška

„Aqua Control“ sistema

Programa plovimo tabletėms „Multitab“

Automatinė programa

Likutinės drėgmės džiovinimas

Skalavimo skysčio indikatorius

Druskos indikatorius

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

 

3 skaitmenų ekranas

Balta spalva

Atidėta programos pradžia iki 19 val.

Likusio plovimo laiko indikatorius

Greitoji programa

V
ei

k
im

a
s

La
ik

a
s  

K
re

p
ši

a
i 

Y
p
a
ty

b
ės

 
D

iz
a
in

a
s 

AEG Wet 2010 LT.indd 17AEG Wet 2010 LT.indd   17 6/11/10 3:00 PM6/11/10   3:00 PM



Pažangios technologijos 

„AEG-Electrolux“ buitinė 

technika pasižymi 

nepranokstamomis ypatybėmis, 

funkcionalumu ir tobulu 

veikimu. Remiantis naujausiomis 

technologijomis ir šiuolaikinio 

dizaino idėjomis „AEG-

Electrolux“ prietaisai gaminami 

kruopščiai atsižvelgiant į 

kiekvieną detalę. 

„AEG-Electrolux“ skalbimo 

prietaisai puikiai dera 

tarpusavyje. Virtuvė ir pagalbinės 

patalpos taps stilingesnės, 

kadangi prietaisų išorės 

elementai - valdymo rankenėlės, 

mygtukai, ekranėliai, lemputės 

ir nerūdijančio plieno apdailos 

detalės - yra stilingi ir šiuolaikiški.

Skalbyklės ir džiovintuvai18
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„AEG-Electrolux“ skalbyklės veikia 

nepriekaištingai. Skalbyklėse 

įmontuoti jutikliai garantuoja 

optimalius skalbimo rezultatus, o 

naujieji džiovintuvai dar galingesni 

ir suvartoja mažiau elektros 

energijos.

19Skalbyklės ir džiovintuvai
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Tylus veikimas

Mūsų skalbyklės veikia itin tyliai. Jose įrengta šiuolaikinė triukšmo izoliavimo sistema. Vibraciją mažinanti prietaiso konstrukcija, 

būgno pakaba ir ypač tyliai veikiantis naujos kartos inverterinis variklis garantuoja tylų veikimą skalbimo ir gręžimo metu. Šiuo-

laikinės skalbyklės veikia dvigubai tyliau negu jų dešimties metų senumo pirmtakai. Tai nesunku pastebėti, kadangi veikiantis 

prietaisas vos girdimas. Skalbyklėmis patogu naudotis naktį, kai elektros tarifas pigesnis.

Sistema „Silence System Plus“
-  tobulas inžinerinis kūrinys, kurio

dalys - inverterinis variklis, 

- izoliacija nuo triukšmo, 

- ART skalbimo sistema, 

-  įtekančio vandens matavimo įrengi-

nys, 

-  pateikiami duomenys apie prietaiso 

veikimą garantuoja nepriekaištingai 

tylų darbą. Keliamo triukšmo lygis - 

nuo 49 dB(A).

Žemas triukšmo lygis - daugelio gami-

nių kokybės sinonimas. Prabangiuose 

automobiliuose tylą drumsčia nebent 

laikrodžio tiksėjimas, tačiau tylaus ir 

tobulo veikimo derinys neįmanomas be 

solidaus inžinerinio pagrindo.

Tyli namų aplinka - „AEG-Electrolux“ 

prioritetas, o naudojamos pažangios 

technologijos garantuoja betriukšmį 

prietaisų veikimą.

Tyla - ne tik komfortas, bet ir 
gyvenimo kokybė
Vartotojai teigia, kad triukšmas dažnai 

daro neigiamą įtaką gyvenimo koky-

bei. Triukšmas mus supa visur - darbe, 

vykstant į darbą ir iš darbo, namuose ir 

netgi laisvalaikio bei poilsio metu. Jei 

norime susikaupti arba pailsėti, tylią 

aplinką darbe ir namuose vertiname 

dar labiau. 

Galingi ir tyliai veikiantys prietaisai

20

AEG Wet 2010 LT.indd 20AEG Wet 2010 LT.indd   20 6/11/10 3:00 PM6/11/10   3:00 PM



Naujasis inverterinis variklis
Tyliai veikiantį naująjį skalbyklės 

inverterinį variklį ne tik sunku 

pamatyti, bet ir išgirsti. Šis naujos 

konstrukcijos variklis veikia be įprastų 

anglinių šepetėlių. Tokie varikliai 

tvirtesni ir tylesni, veikia didesnėmis 

apsukomis ir ilgesnį laiką.

Inverterinis variklis garantuoja 

skalbimo efektyvumą ir leidžia 

sutrumpinti skalbimo ciklą. Įprastas 

variklis turi pailsėti, todėl būgnas 

sukamas tik 70 % laiko. Inverterinis 

variklis veikia efektyviau, todėl būgnas 

sukamas 95 % laiko su pertraukomis, 

būtinomis būgnui sustoti ir vėl 

pradėti suktis. Skalbimo ciklo trukmė 

sutrumpėja 25 %, o skalbimo rezultatas 

išlieka toks pat.

Įtekančio vandens matavimas 
skalbimo tikslumui ir greičiui 
padidinti
Įtekančio vandens skaitiklis - maža 

turbina, prijungta prie vandens įtekėjimo 

vožtuvo. Įpilant kiekvieną litrą vandens ji 

apsisuka tam tikrą skaičių kartų. Kiekvie-

no apsisukimo metu impulsas perduoda-

mas elektroninei įrangai, todėl nepriklau-

somai nuo vandens slėgio galima tiksliai 

nustatyti, per kokį laikotarpį pripilamas 

reikiamas kiekis vandens. Skaitiklis 

padeda sutrumpinti vandens pripylimo 

trukmę, kadangi „fuzzy logic“ ypatybė 

leidžia kontroliuoti ir vandens pripylimo 

lygį, ir įtekėjimo trukmę. Medvilninių 

audinių skalbimo programa sutrumpina-

ma 10 minučių. Šis faktorius itin svarbus 

trumpoms „Super Quick“ programoms.  

ART - geriausia skalbimo 
sistema 
Įprastose skalbyklėse skalbiniai 

pamerkiami į vandenį. ART skalbyklėse 

skalbimo ir skalavimo metu ant 

drabužių papildomai purškiamas 

vanduo, todėl ir skalbimo, ir skalavimo 

ciklų metu į būgną pripilama mažiau 

vandens.  

ART pranašumai:
  Efektyvesnis vandens įpurškimo 

procesas, todėl skalbiant ir skalaujant 

sunaudojama mažiau vandens ir 

energijos. 

  Tiksliau nustatomos vandens 

sąnaudos atsižvelgiant į skalbinių 

kiekį ir pobūdį.

  Maži skalbinių kiekiai išskalbiami 

ekonomiškiau, kadangi taupiau 

naudojamas vanduo ir elektra. 

  Skalbiniai sudrėkinami greičiau, todėl 

sumažėja išblukusių dėmių atsiradimo 

dėl neištirpusių skalbiklių rizika.  

Tylus veikimas 21
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Valdymas

Garantuotas saugumas.
AQUA CONTROL - tai ne tik visiška 

apsauga nuo vandens nuotėkio: tai 

ir trijų pakopų sistema, sauganti nuo 

visokiausios žalos, kurią gali padaryti 

vanduo. Vandens įtekėjimo žarna yra su 

dvigubomis sienelėmis, prietaise įdiegta 

vandens ištekėjimo ir perpylimo kon-

trolės sistema, todėl išsiliejęs vanduo 

negali padaryti žalos. Ekstremaliems 

atvejams numatytas siurblys, galintis iš-

siurbti susikaupusį vandenį, net jei prie-

taisas yra išjungtas. Priklausomai nuo 

prietaiso modelio apie klaidą ar gedimą 

praneša įspėjamasis garso signalas.

Klauskite prietaiso...
Intelektuali valdymo sistema suteikia

Jums galimybę paprastai ir tikslingai

bendrauti su prietaisu. Skystųjų

kristalų ekrane teikiama informacija ir

mygtukų funkcijos kinta priklausomai

nuo iškviesto dialogo lango.

...ir jis aiškiai bei suprantamai
atsakys
Skalbyklė Jus įspės, jei kils kokių

nesklandumų. Šie prietaisai mandagiai

primins atsukti vandens čiaupą arba

uždaryti dureles.

Mažytė revoliucija: skalbinių 
svorio jutiklis
Jums nebereikės sukti galvos: „Kažin ar 

ne per daug prikrauta?“ - automatinių 

skalbyklių svorio jutiklis 500 gramų 

tikslumu rodo, kiek skalbinių įdėta ir 

kiek dar galima jų dėti. Tuo pačiu metu 

skalbiklio kiekio indikatorius nurodo, 

kiek skalbimo priemonės (procentais) 

reikės esamam skalbinių kiekiui pasi-

rinktąja programa išskalbti.

Naudojant „AEG-Electrolux“ prietaisus 

tai iš tiesų įmanoma: dėl integruotos 

technologijos koncepcijos skalbimo 

procesas patogesnis ir kokybiškesnis, o 

intelektualus funkcionalumas orientuo-

tas į ateitį.

Didelis grafinis skystųjų kristalų 
ekranas (LCD) 
Dideliame skystųjų kristalų ekrane 

rodoma ne tik pasirinkta programa ir 

programos pabaigos laikas - teikiama 

ir kita svarbi informacija bei nuoro-

dos. Tekstai aiškūs, jei reikia, įvairiomis 

kalbomis. Pažymėtuose laukeliuose 

nurodomos mygtukų funkcijos. Argi 

būna dar patogiau?

Integruotos technologijos koncepcija:
kaip elgtis su skalbiniais, spręskite patys
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Pastaruoju metu skalbiant visomis 

automatinėmis skalbyklėmis taupoma 

vis labiau. Tačiau „AEG-Electrolux“ šioje 

srityje sukaupusi itin daug patirties, jos 

technologijos ypač pažangios. „Silent“ 

sistemos automatinės skalbyklės vandenį 

naudoja kaip niekad taupiai ir našiai. 

Dar vienas komforto požymis: vanduo 

taupomas ne ilginant programą, o 

atvirkščiai!

Greitos skalbimo programos, galimybė 

rinktis temperatūrų bei atskirų funkcijų 

derinius savo nuožiūra ir daug mažesnės 

sąnaudos yra suderinami dalykai. Bent 

jau šiose „Silent“ sistemos „AEG-Electro-

lux“ skalbyklėse.

Tik 42 litrai vandens
7 litrai vandens vienam kilogramui 

skalbinių: tik tiek vandens reikia geriau-

siems skalbimo rezultatams pasiekti, kai 

į LAVAMAT skalbyklę sudėtas didžiau-

sias kiekis skalbinių. Kai skalbinių ma-

žiau, vandens sąnaudos dar mažesnės. Į 

naudą ir aplinkai, ir Jūsų biudžetui! 

Elektroninė vandens lygio 
kontrolė
Elektroninis vandens lygio kontrolės 

įrenginys padeda tiksliai nustatyti 

vandens lygį bet kuriuo skalbimo arba 

skalavimo ciklo metu. Galima užprogra-

muoti įvairius kiekvieno skalbimo ir 

skalavimo lygius, todėl skalbimo proce-

sas kontroliuojamas tiksliau ir sumaži-

namos vandens sąnaudos, jei skalbinių 

kiekis ir tipas kinta.

Tik 42 litrai
6 kilogramams!

Naujas taupumo standartas
Atkreipkite dėmesį į šį ženklą, nes A-x% 

reiškia taupumą. Labai griežti aukščiau-

sios našumo klasės A reikalavimai stipriai 

aplenkiami! A-20% prietaisai kilogramui 

skalbinių vartoja ne daugiau kaip 0,15 

kWh elektros – prieš kelerius metus tai 

atrodė neįmanoma.

Kuo geriau išskalbti kuo mažesnėmis vandens
sąnaudomis – tai priklauso nuo gebėjimų

Našumas 23
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Dizainas

Puikiai žinome, kad tobula išvaizda - dar ne viskas, tačiau jei grožis tik papildo geriau-

sias vidines savybes, galime kalbėti apie tobulybę! „AEG-Electrolux“ skalbyklės atrodo 

pritrenkiamai, nes jų dizainas - tai patogaus funkcionalumo filosofijos išraiška: įvertin-

kite, kaip dera matiniai paviršiai su metaline apdaila, tvirtais, bet elegantiškais mygtu-

kais, ergonomiškais valdymo skydeliais! Ne mažiau įspūdingas ir „AEG-Electrolux“ skal-

byklių funkcionalumas. Jos sukurtos pagal naujus standartus: suvartoja mažai elektros 

bei vandens ir itin tyliai veikia. Intelektualios svorio bei tūrio nustatymo sistemos, laiko 

kontrolės galimybių gausa padės dar labiau taupyti Jūsų resursus renkantis programas. 

Kad būtų patogiau, keturias dažniausiai naudojamas skalbimo programas galima įrašyti 

į prietaiso atmintį. Bet kuriuo atveju skalbyklės nustatytąsias užduotis atliks neprie-

kaištingai, tausodamos skalbinius: jose įdiegta net specialių programų naujoviškiems 

pluoštams bei itin jautriems audiniams skalbti. Yra daug svarių priežasčių rinktis „AEG-

Electrolux“ skalbyklę.

Metalizuota apdaila
Matiniai paviršiai, metalizuoti durelių 

apvadai, reljefinis „AEG-Electrolux“ 

logotipas - „Silent“ sistemos „AEG-

Electrolux“ automatinės skalbyklės stul-

bina ne tik ypatingu funkcionalumu, 

bet ir įsimintina išvaizda: tobula forma 

tobulai veikia.

Ergonomija prasideda nuo 
stovėjimo
Prieš „AEG-Electrolux“ nebereikia 

klauptis: valdymo skydelis įtaisytas 

šiek tiek įstrižai - ir stovėdami puikiai 

matysite visus rodmenis bei programų 

elementus.

Būgno vidus apšviestas
Pagaliau galėsite pamiršti „spalvotos 

puskojinės tarp baltų marškinių“ istori-

jas! Nuo šiol nepastebėti paliktų daiktų 

būgne nebeįmanoma - visada išimsite 

visus skalbinius.

Patrauklus ir funkcionalus dizainas

24
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20 minučių 3 kg
Naujosios kartos LAVAMAT automati-

nėse skalbyklėse yra daug programų, 

kurios atitinka pakitusius mūsų gyve-

nimo įpročius. Pavyzdžiui, 20 minučių 

programa, šiuo metu trumpiausia 

rinkoje: ja greitai ir švelniai galima 

išskalbti trumpai dėvėtus drabužius. 

Ši funkcija įdiegta aukščiausios klasės 

modeliuose.

Greitai, taupiai, patogiai: 
40-60° MIX programa
Kas gali būti patogiau?! Spalvotus 

skalbinius, kuriuos rekomenduojama 

skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, 

dabar galite skalbti kartu. Jokių nema-

lonių staigmenų, puikiausias skalbimo 

rezultatas. Naujoji 40-60° MIX progra-

ma Jums padės išvengti mažo kiekio 

skalbinių skalbimo atskirai. Tai ne tik 

patogu - taip taupomas vanduo, laikas 

ir energija.

20 minučių programos prana-
šumai - tik „AEG-Electrolux“ 
prietaisuose
  20 minučių programa skirta vieną 

kartą, trumpai dėvėtiems drabužiams;

  trumpai dėvėti drabužiai išskalbiami 

greitai;

  mėgstamiausius tekstilės gaminius 

netrukus vėl galite vilkėti;

  trumpiausia skalbimo programa, 

įdiegta rinkai teikiamose skalbyklėse;

  programos laikas rodomas realiuoju 

laiku.

Jūs sprendžiate, kada skalbti: programos pradžią galima atidėti
Naudodami šią funkciją skalbimo pradžią galite kelioms valandoms atidėti, pavyz-

džiui, jei norite, kad būtų skalbiama naktį, kai mažesni elektros energijos tarifai. 

Arba jei norite ilgiau pamirkyti skalbinius. Laikas, likęs iki programos vykdymo 

pradžios, ekrane rodomas minutėmis.

Praktiška ir paprasta: likusio programos laiko rodmuo
Patogus likusio programos vykdymo laiko rodmuo minučių tikslumu skaičiuoja 

laiką atgal. Orientacinis programos vykdymo laikas minutėmis rodomas vos tik ją 

išsirenkate. Taip visada žinote, kiek laiko liko skalbti, todėl galite geriau panaudoti 

bei planuoti savo laiką.

LAVAMAT skalbyklės Jums padeda
planuoti laiką

25Dizainas
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Puoselėjimas

Švelnus apatinio trikotažo 
skalbimas
Su švelniais apatinio trikotažo gaminiais 

privalu elgtis švelniai. Todėl LAVAMAT 

automatinėse skalbyklėse įdiegta speciali 

apatinio trikotažo programa, kuria net 

brangiausi bei švelniausi apatiniai bus 

išskalbti itin atsargiai - ir dar ilgai Jus 

džiugins.

Intensyvi programa sportiniams 
drabužiams
Mėgstantiems sportuoti, žaisti futbolą, 

iškylauti miške, lipti į kalnus ir kitaip ak-

tyviai leisti laiką, 40 °C programa puikiai 

tinka viršutiniams sporto drabužiams 

skalbti. Ši programa su pirminiu skalbimu 

pritaikyta sintetiniams audiniams, todėl 

lengvai išskalbsite netgi labai purvinus 

sportinius drabužius. 

  

Kuo didesnis būgnas, tuo labiau tausojami jautrūs skalbiniai, nes jie turi daugiau vietos judėti. Didelis 8 kg talpos būgnas visus Jūsų 

skalbinius skalbia daug švelniau, be to, jame jų ir telpa gerokai daugiau. Ir visada skalbiama pagal aukščiausios skalbimo klasės A reika-

lavimus. Net jei skalbinių itin daug, galite būti ramūs: jie bus išskalbti nepriekaištingai švariai. Be to, LAVAMAT automatinės skalbyklės 

8 kg talpos būgnais skalbia greičiau ir taupiau nei įprastos 5 kg talpos skalbyklės. Kad ir kokią programą rinktumėtės, vienu sykiu 

išskalbę 8 kg skalbinių sutaupysite laiko, energijos ir vandens.

Vilna, šilkas ir lengvas lyginimas: 
išsirinkite norimą programą
Šilkas: taurusis audinys bus skalbiamas 

švelniai ir atsargiai.

Vilna: pagaliau vilnonius drabužius 

galima skalbti švelniau ir atsargiau 

negu rankomis. Megztiniai ir nertiniai 

išliks purūs bei minkšti.

Lengvas lyginimas: skalbiant galima 

pasirūpinti ir lyginimu. Jei sudėsite į 

skalbyklę 1 kg baltinių (pavyzdžiui, 

penkerius šešerius marškinius ar tiek 

pat palaidinių), išskalbti jie bus visiškai 

nesusiglamžę.

8 kg talpos būgno pranašumai
  Daugiau erdvės skalbiniams;

   daugiau vietos skalbiant 40-60° 

MIX arba spalvotų-jautrių skalbinių 

programomis;

   vienu sykiu galima išskalbti daugiau 

skalbinių;

   mažesni kiekiai skalbinių skalbiami 

labiau juos tausojant;

   taupomas laikas, energija ir vanduo.

Taip švelniai tiek daug skalbinių: 8 kg talpos būgnas

26

AEG Wet 2010 LT.indd 26AEG Wet 2010 LT.indd   26 6/11/10 3:01 PM6/11/10   3:01 PM



Programos SENSITIVE 
pranašumai
  Du papildomi skalavimai;

  mažiau būgno apsukų, kad būtų dar 

labiau tausojami skalbiniai;

  visiškai išskalauja skalbiklių likučius;

  idealiai tinka astmos ir alergijų ka-

muojamiems, jautrios odos žmonėms.

Skalbiklių perdozavimo lemputė
Jeigu skalbimo programos pabaigoje 

įsižiebia perdozavimo lemputė, vadinasi, 

panaudota per daug skalbiklio arba jis 

buvo netinkamas. Kitą kartą skalbdami, jo 

pilkite iki optimalios ribos.

Papildomas skalavimas
Papildomo skalavimo funkciją patariame 

rinktis, jei Jūsų oda jautri skalbikliams, 

kurių nuosėdų gali likti audiniuose skal-

binius skalaujant įprastu būdu. Vandens 

kiekis, reikiamas skalauti, nustatomas 

automatiškai.

Rūpindamiesi itin jautrios odos, alergiškais žmonėmis, sukūrėme naują programą - SENSITIVE. Jos režimu skalbiniai skalaujami net 

penkis kartus - dviem kartais daugiau, taigi ir kruopščiau nei įprasta: vadinasi, ir skalbiklių nuosėdų audiniuose lieka dar mažiau. 

Programa SENSITIVE sumažina būgno apsukų skaičių, tad dažnai skalbiami drabužiai mažiau susidėvi. SENSITIVE funkciją galima derinti 

su visomis virinamų/spalvotų ir jautrių audinių skalbimo bei energijos taupymo programomis.

Tokia švelni Jūsų odai: programa SENSITIVE

27Puoselėjimas
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Papildomos programos

Lengvas lyginimas su naująja 
skalavimo sustabdymo funkci-
ja, apsaugančia audinius nuo 
susiglamžymo
Kai skalbiniai paliekami paskutinio ska-

lavimo vandenyje, o vandens būgne yra 

nedaug, skalbiniai nuo savo svorio greitai 

susiglamžo. 

  Kai pasirenkama skalavimo sustabdymo 

funkcija, paskutinio skalavimo metu 

mūsų skalbyklės naudoja daug daugiau 

vandens, o skalbyklės būgnas kas 

minutę sukasi net iki 18 valandų, todėl 

skalbiniai nesusiglamžo. 

Programa PŪKAI padeda išvengti 
dažnų kelionių į valyklą
Ši programa įdiegta skalbyklėse, vienu 

metu galinčiose skalbti 7 ir 8 kg skalbinių. 

Programa naudojama saugiai ir efektyviai 

skalbti pūkinius užvalkalus, užtiesalus ir 

antklodes. Skalbimo metu naudojama 

daug vandens, o skalavimo metu specia-

lus ciklas su tarpiniais gręžimais puikiai 

išskalauja šiuos skalbinius. 

Programa viskoziniams 
audiniams
Tai speciali programa, kurios metu ploni 

skalbiniai efektyviais judesiais skalbiami 

40 °C vandenyje, todėl madingi drabužiai 

puikiai apsaugomi. 

Higieniška programa padeda 
atsikratyti bakterijų šiek tiek 
aukštesnės negu 60 °C tempera-
tūros vandenyje
Skalbiant šia programa medvilniniams 

audiniams, sunaikinamos patalynės 

erkutės ir bakterijos (Europoje taiko-

mi standartai EN1174-1 ir EN1632-2). 

Skalbiniai skalbiami 67 °C temperatūros 

vandenyje, o 60 °C temperatūra palai-

koma iki skalbimo fazės pabaigos. Per 

keturis skalavimo ciklus skalbiniai puikiai 

išskalaujami.

Naujosios papildomos programos
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L84950A L86950A L74950A

TOP klasė

8 kg skalbinių talpinanti skalbyklė su suma-

niomis automatinėmis funkcijomis ir galimy-

be individualiai sudaryti programų derinius

TOP klasė 

8 kg skalbinių talpinanti skalbyklė su suma-

niomis automatinėmis funkcijomis ir galimy-

be individualiai sudaryti programų derinius

TOP klasė

Tyliausiai veikianti šios serijos skalbyklė

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 8 kg 

 Vidaus apšvietimas 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 8 kg 

 Vidaus apšvietimas 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 8 kg 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

Svorio jutiklis, į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis

Grafinis LCD ekranas su galimybe pasirinkti kalbą

Inverterinis variklis 

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-20% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė A 

Maks. gręžimo greitis 1600 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 57 l 

Energijos sąnaudos: 1,20 kWh 

Energijos taupymo programa 

Šilko ir apatinio trikotažo programos 

Skalbimo rankomis programa vilnai 

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“

ART sistema 

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas

Funkcija, taupanti laiką

Svorio jutiklis, į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis

Grafinis LCD ekranas su galimybe pasirinkti kalbą

Inverterinis variklis

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-20% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė A 

Maks. gręžimo greitis 1400 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 57 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant 8 kg): 1,20 kWh 

Energijos taupymo programa

Higieniška, laisvalaikio, šilko ir apatinio trikotažo progr.

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

ART sistema

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val.

Programos pabaigos laiko nustatymas 

Funkcija, taupanti laiką

Į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis 

LCD ekranas 

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-20% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė A 

Maks. gręžimo greitis 1400 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 57 l 

Energijos sąnaudos: 1,20 kWh 

Energijos taupymo programa 

Higieniška, laisvalaikio, šilko ir apatinio trikotažo progr. 

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

ART sistema

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas

Funkcija, taupanti laiką

Iš priekio įkraunamos skalbyklės 29
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L74850A L72850A

Iš priekio įkraunamos skalbyklės

L64840L

TOP klasė

Tyliai veikianti, nedaranti žalos aplinkai, 

geriausių matmenų skalbyklė

TOP klasė

Tyliai veikianti ir ergonomiška skalbyklė 

išsiskiriančiu dizainu

COMFORT klasė

Komfortiška skalbyklė, kuri išskalbs Jūsų 

skalbinius ir sutaupys laiko

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 7 kg 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti 

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 7 kg 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

 SILENT sistema

 Didžiausia įkrova: 6 kg 

 Atšviežinimo programa 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

Į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis

Didelis LCD ekranas 

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-20% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Maks. gręžimo greitis 1400 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh 

Energijos taupymo programa

Higieniška, SUPER ECO ir apatinio trikotažo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai 

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

ART sistema

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas 

Funkcija, taupanti laiką

Į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis 

Didelis LCD ekranas

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-20% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Maks. gręžimo greitis 1200 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,05 kWh 

Energijos taupymo programa 

Higieniška, SUPER ECO ir apatinio trikotažo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai 

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia

Programos pabaigos laiko nustatymas 

Funkcija, taupanti laiką

Juodas LCD ekranas

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-10% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Maks. gręžimo greitis 1400 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,02 kWh 

Energijos taupymo programa 

SENSITIVE programa 

Mišrių audinių, džinsų skalbimo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia

Programos pabaigos laiko nustatymas

Funkcija, taupanti laiką

30

-20% -20% -10%

  
  
 V

ei
k
im

a
s   

La
ik

a
s   

V
a
ld

ym
a
s

P
ri

ež
iū

ra
D

iz
a
in

a
s    

AEG Wet 2010 LT.indd 30AEG Wet 2010 LT.indd   30 6/11/10 3:02 PM6/11/10   3:02 PM



Iš priekio įkraunamos skalbyklės

L62840L LS84840

COMFORT klasė

Komfortiška skalbyklė, kuri išskalbs Jūsų 

skalbinius ir sutaupys laiko

TOP klasė

6 kg skalbinių talpinanti siaura skalbyklė su 

sumaniomis automatinėmis funkcijomis ir gali-

mybe individualiai sudaryti programų derinius

 SILENT sistema

 Didžiausia įkrova: 6 kg 

 Atšviežinimo programa 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 6 kg, gylis 43 cm 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

Į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis 

Grafinis LCD ekranas su galimybe pasirinkti kalbą

Inverterinis variklis

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Maks. gręžimo greitis 1400 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,02 kWh 

Energijos taupymo programa 

Higieniška, laisvalaikio, mišrių audinių, džinsų ir apatinio, 

trikotažo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

ART sistema

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas 

Funkcija, taupanti laiką

Juodas LCD ekranas

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Maks. gręžimo greitis 1200 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,02 kWh 

Energijos taupymo programa

SENSITIVE programa 

Mišrių audinių, džinsų skalbimo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia

Programos pabaigos laiko nustatymas

Funkcija, taupanti laiką

Juodas LCD ekranas

Energijos klasė A-10% 

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė C

Maks. gręžimo greitis 1000 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,02 kWh 

Energijos taupymo programa

SENSITIVE programa 

Mišrių audinių, džinsų skalbimo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia

Programos pabaigos laiko nustatymas

Funkcija, taupanti laiką

L60840L

COMFORT klasė

Komfortiška skalbyklė, kuri išskalbs Jūsų 

skalbinius ir sutaupys laiko

 SILENT sistema

 Didžiausia įkrova: 6 kg  

 Atšviežinimo programa

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti
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Iš priekio įkraunamos skalbyklės ir skalbyklė-džiovintuvas

TOP klasė

6 kg skalbinių talpinanti siaura skal-

byklė su sumaniomis automatinėmis 

funkcijomis ir galimybe individualiai 

sudaryti programų derinius

TOP klasė

6 kg skalbinių talpinanti siaura skal-

byklė su sumaniomis automatinėmis 

funkcijomis ir galimybe individualiai 

sudaryti programų derinius

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Didžiausia įkrova: 6 kg, gylis 43 cm 

 20 min. programa - 3 kg skalbinių 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

 SILENT sistema

 Didžiausia įkrova: 6 kg, gylis 43 cm 

 Atšviežinimo programa 

 Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

Į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis 

Didelis LCD ekranas

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B/C

Maks. gręž. greitis 1200/1000 aps./min. ir skalavimo 

sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,02 kWh 

Energijos taupymo programa

Higieniška, laisvalaikio, mišrių audinių, džinsų ir apatinio, 

trikotažo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas 

Funkcija, taupanti laiką

Į skalbyklę pilamo vandens kiekio jutiklis 

Juodas LCD ekranas

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B/C

Maks. gręž. greitis 1200/1000 aps./min. ir skalavimo 

sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos: 1,02 kWh 

Energijos taupymo programa 

Mišrių audinių, džinsų skalbimo programos

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga: 30 cm 

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas 

Funkcija, taupanti laiką

L14950ALS62840L/60840LLS72840/70840

TOP klasė

Nepriekaištinga 8 kg skalbinių talpinan-

ti skalbyklė-džiovintuvas. Laiką taupan-

ti programa vieno ciklo metu išskalbs ir 

išdžiovins 6 kg skalbinių.

 Sidabrinė įkrovos anga ir mygtukai

 Didž. įkrova 8 kg (džiovinant: 6 kg)

 Sausumo lygio nustatymas

 SENSITIVE programa

„Aqua Control“ sistema su garso signalu

Didelis LCD ekranas

Programos eigos indikatorius

Galimybė pasirinkti 1400/1200/900/700 aps./min.

gręžimo greitį ir skalavimo sustabdymą

Energijos klasė BA 

Vandens sąnaudos (skalbiant ir džiovinant): 105 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant ir džiovinant): 6,20 kWh 

Kondensacinis džiovintuvas

Efektyvi programa DĖMĖMS skalbti

Skalbiklių perdozavimo lemputė

Papildomas skalavimas 

Lengvo lyginimo programa

Nesustabdomas skalbimo-džiovinimo ciklas (6 kg)

Didelė įkrovos anga: 30 cm

Atidėta programos pradžia iki  20 val.

Likusio programos laiko rodmuo 

Funkcija, taupanti laiką
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Patogumas

Išsirinkite Jums tinkamą laiką
Ši funkcija leidžia programos pradžią atidėti iki 20 valandų, pavyzdžiui, jei norite, kad būtų skalbiama naktį, kai pigesni elektros 

energijos tarifai (taip sutaupysite dar daugiau!). Laikas, likęs iki programos vykdymo pradžios, ekrane rodomas minučių tikslumu.

Jei esate užsiėmęs: taupykite laiką
Laiko taupymo mygtuku galite sutrumpinti programos trukmę – tai itin tinka, jei norite tik atšviežinti mažai dėvėtus 

drabužius.

Tausojantis dydis: 8 kg būgnas
63 litrų talpos būgne telpa 8 kg skalbinių. 

Jie skalbiami itin atsargiai – juk didelia-

me būgne pakanka erdvės. Nepamirškite 

ir A klasės skalbimo kokybės – tai neį-

tikėtina skalbyklės-džiovintuvo derinio 

ypatybė: 6 kg skalbinių galite išskalbti bei 

išdžiovinti automatiškai ir be sustojimo.

Galite rinktis džiovinimo būdą: 
VISIŠKAI SAUSI arba TRUPUTĮ 
DRĖGNI 
Jums tik reikia paspausti tinkamą myg-

tuką, visa kita skalbyklė-džiovintuvas 

atliks automatiškai. Džiovinimo laiką irgi 

galite nustatyti patys, jis bus rodomas 

ekrane minučių tikslumu.

1400 apsukų per minutę
Skalbyklės-džiovintuvo L14950A gręžimo 

kokybė puiki, todėl ir džiovinti reikia 

trumpiau. Suvartojama mažiau energijos 

– Jūs išleidžiate mažiau pinigų.

Išskalbti geriau nei rankomis: 
vilna ir šilkas
Vilnai, šilkui ir kitiems jautriems audi-

niams skalbti rinkitės skalbimo rankomis 

programą. Drabužiai bus išskalbti tikrai 

labiau juos tausojant nei rankomis. Taigi 

apsaugosite ne tik drabužius, bet ir 

rankas.

Skalbdami galite pasirūpinti 
ir lyginimu: lengvo lyginimo 
programa
Jei skalbdami 1,5 kg baltinių (pavyzdžiui, 

penkerius šešerius marškinius ar tiek pat 

palaidinių) išsirinksite lengvo lyginimo 

programą, išskalbti jie bus visiškai nesu-

siglamžę – iškart galite kabinti džiūti ant 

pakabos.

LAVAMAT TURBO – tai automatinės skalbyklės ir kondensacinio džiovintuvo derinys, kuriam būdingas didelis našumas ir neprie-

kaištinga skalbimo kokybė. Šiam patogumo stebuklui prijungti Jums reikės tik vandens ir elektros įvadų. Tuo pačiu metu 

LAVAMAT išskalbia ir išdžiovina iki 6 kg skalbinių. Jei ketinate tik skalbti, į skalbyklę galite dėti iki 8 kg skalbinių, nes jos būgnas 

yra palyginti didelis. Per 30 cm įkrovimo angą nesunku bei patogu dėti ir ištraukti net didelius skalbinius.

Skalbyklė-džiovintuvas LAVAMAT TURBO – idealus 
gerų ypatybių derinys
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Sprendimas

Iš viršaus įkraunamos skalbyklės mažos tik matmenimis
Puikiausia kokybė mažiausioje erdvėje? „Silent“ sistemos prietaisams - tai ne iššūkis, o 

norma. Ši taisyklė tinka visoms iš viršaus įkraunamoms AEG skalbyklėms, nes jų plo-

tis - tik 40 cm, o dėl praktiškų ratukų joms nesunku rasti vietos netgi labai ankštose 

patalpose. Tačiau našumu šios mažylės nenusileidžia didelėms AEG automatinėms 

skalbyklėms. Aukščiausia energijos klasė, geriausi skalbimo ir gręžimo kokybės įvertini-

mai: triskart A gręžiant 1500 aps./min. greičiu - įspūdingas kokybės įrodymas.

Garantuojamas tik puikiausios kokybės skalbimas. „AEG-Electrolux“ skalbyklių, į kurias 

skalbiniai dedami iš viršaus, plotis - tik 40 cm, tad jos puikiai tinka, jei būtina taupyti 

vietą. Iš viršaus įkraunamą skalbyklę galite statyti kur tik norite. Skalbyklė yra su 

ratukais, vadinasi, Jums neteks sukti galvos, kur rasti jai nuolatinę vietą: kai reikės, tiesiog 

nustumsite ją prie vandens įvado, o išskalbę skalbinius pastatysite ten, kur ji mažiausiai 

trukdo. Tačiau galimybė kaitalioti skalbyklės stovėjimo vietą nereiškia, jog dėl patogumo 

nukenčia našumas. Skalbyklės darbo sąnaudos mažos, o skalbiniai išskalbiami itin švariai, 

taigi išlieka visi mūsų prietaisams būdingi pranašumai. Iš viršaus įkraunamomis skal-

byklėmis 6 kg skalbinių išskalbiami mažiausiomis energijos ir vandens sąnaudomis. 

Elektroniniu valdymu sąnaudos optimaliai reguliuojamos pagal programas. Tad sutaupote 

ne tik vietos, bet ir pinigų. 

Prietaisais naudotis itin patogu, kadangi juose įdiegtos ir atminties, ir laiko taupymo 

funkcijos. Ypatinga detalė – paspaudus mygtuką, būgno dangtis atsidaro lėtai ir tolygiai.

Unikali, švelni ir lengvai 
atidaroma skalbyklė
Lengvai atidaromos būgno durelės 

pasibaigus programai visada būna 

reikiamos padėties. Įsižiebia atitinkama 

kontrolinė lemputė. Atidarytas prietaiso 

dangtelis stabiliai lieka šioje padėtyje. 

Paspaudus mygtuką, būgno dangteliai 

švelniai pakyla ir tarpas skalbiniams 

išimti paplatėja.

Neįtikėtinas našumas!
Iš viršaus įkraunama skalbykle 48540 

skalbiniai gręžiami 1500 aps./min. grei-

čiu, o energijos taupymas bei skalbimo 

ir gręžimo kokybė vertinama trimis A.

Mažos sąnaudos ir 1500 aps./min. grę-

žimo greitis - tai ir mažesnės išlaidos, ir 

trumpesnis džiovinimo laikas.

Dabar ir iš viršaus įkraunamose
skalbyklėse - AQUA CONTROL ir 
garso signalas 
Patikima bendroji apsaugos nuo 

vandens nuotėkio sistema itin svarbi, 

kai skalbyklė neturi nuolatinės vietos 

pagalbinėse patalpose, ji laikoma gyve-

namuosiuose kambariuose (taip nutinka 

daugeliu mažų skalbyklių atvejų). „AEG-

Electrolux“ AQUA CONTROL sistema -

tai trijų pakopų apsauga nuo vandens 

išsiliejimo: vandens įtekėjimo žarna su 

dvigubomis sienelėmis ir vandens nuo-

tėkio garso signalas. Tad nieko baisaus 

nutikti negali - tai garantuoja „AEG-

Electrolux“.

Kai vieta itin brangi, kraukite iš viršaus
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Iš viršaus įkraunamos skalbyklės

Išskalbti geriau nei rankomis: 
vilna ir šilkas
Pagaliau vilną, šilką ir kitus jautrius au-

dinius galite ramiai skalbti skalbyklėje. 

Ir tikrai jie bus kur kas labiau tausojami 

nei skalbiami rankomis. Taigi apsaugosi-

te ne tik savo drabužius, bet ir rankas.

Sudarykite savo skalbimo 
programą
Naujoji atminties funkcija suteikia 

galimybę į prietaiso atmintį įrašyti 

dažnai naudojamas programas, jei 

reikia, su papildomomis funkcijomis 

(pvz., „spalvoti nereiklūs su papildomu 

skalavimu“). Šiomis programomis galite 

naudotis bet kada - jas įjungsite greitai 

ir paprastai.

Lengvai išvalomas skalbiklių 
skyrelis
Skalbiklių skyrelis įrengtas galinėje an-

gos dalyje, todėl skalbiklio ir minkštiklio 

įpilti bus dar paprasčiau. Skalbiklių sky-

relį galima išimti – jį ištraukite, atskirki-

te abi dalis ir išvalykite. 

Specialiosios programos: 
švelnaus skalbimo ciklai
NAUJOSIOS PROGRAMOS: SANITISE 

60, TRUMPOJI, INTENSYVI, LAISVALAI-

KIO DRABUŽIŲ, DŽINSŲ PROGRAMOS, 

LENGVAS LYGINIMAS

Jei skalbiate 1 kg baltinių (pavyzdžiui, 

penkerius šešerius marškinius ar tiek 

pat palaidinių), išskalbti jie bus visiškai 

nesusiglamžę - iškart galėsite kabinti 

džiūti ant pakabos.

Naujoji pažeminta priekinė prie-
taiso atidarymo anga: skalbinius 
įdėti ir išimti paprasčiau
  dar patogesnė darbinė padėtis 

  lengviau atidaryti būgną 

  geriau matomas būgno vidus

Naujos konstrukcijos skyreliai įspūdingi savo formomis ir funkcijomis. Skyreliai 

įrengti skalbyklės galinėje dalyje, todėl skalbimo priemones ir audinių minkštiklius 

dozuoti patogiau. Skyrelio stalčių galima lengvai padalyti į dvi dalis, todėl skyrelius 

galima lengvai išvalyti.

Kad skalbyklėmis būtų patogiau naudotis: 
naujieji skyreliai skalbikliams
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Iš viršaus įkraunamos skalbyklės

L48540

TOP klasė

6 kg skalbinių talpinanti skalbyklė su 

sumaniomis automatinėmis funkcijomis 

ir galimybe sudaryti programų derinius

L47330

TOP klasė

Nepriekaištinga skalbyklė su suma-

niomis automatinėmis funkcijomis ir 

galimybe sudaryti programų derinius

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Lengvai pakeliamas dangtis 

 Didžiausia įkrova: 6 kg 

 DĖMIŲ programa 

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Lengvai pakeliamas dangtis 

 Didžiausia įkrova: 6 kg

 20 min. programa - 3 kg skalbinių  

 DĖMIŲ programa 
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Didelis LCD ekranas

Būgno padėties savaiminis nustatymas 

„Aqua Control“ sistema su garso signalu

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Maks. gręžimo greitis 1300 aps./min. ir skalavimo 

sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant 6 kg): 1,02 kWh 

SENSITIVE programa 

Šilko ir apatinio trikotažo programos 

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga

Programos eigos indikatorius, rodomas ekrane 

Elektroninis likusio programos vykdymo laiko rodmuo

Funkcija, taupanti laiką

Didelis 4 eilučių LCD ekranas

Būgno padėties savaiminis nustatymas 

„Aqua Control“ sistema

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė A

Galimybė pasirinkti 1500/1200/1000/800/600/400 aps./min., 

gręžimo greitį, skalavimo sustabdymą ir naktinį režimą

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant 6 kg): 1,02 kWh

SENSITIVE programa 

Šilko ir apatinio trikotažo programos 

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

2 programos, įrašomos į atmintį 

„Jet“ sistema

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga

Lengvai judantys ratukai

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

Programos pabaigos laiko nustatymas

Funkcija, taupanti laiką

20 min. programa, išskalbianti 3 kg skalbinių 
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Iš viršaus įkraunamos skalbyklės

L47030

COMFORT klasė

Nepriekaištinga skalbyklė su suma-

niomis automatinėmis funkcijomis ir 

galimybe sudaryti programų derinius

 SILENT SYSTEM PLUS sistema

 Lengvai pakeliamas dangtis 

 Didžiausia įkrova: 6 kg

 20 min. programa - 3 kg skalbinių  

 DĖMIŲ programa 

L46210L L46010L

COMFORT klasė

Mažų matmenų skalbyklė, nedaranti 

žalos aplinkai ir puikiai tinkanti tiems 

žmonėms, kurių oda yra jautri

BASIC klasė

Nepriekaištinga skalbyklė, garantuojan-

ti puikius skalbimo rezultatus

 SILENT sistema

 Lengvai pakeliamas dangtis 

 Didžiausia įkrova: 5,5 kg

 20 min. programa - 3 kg skalbinių  

 DĖMIŲ programa 

 SILENT sistema

 Lengvai pakeliamas dangtis 

 Didžiausia įkrova: 5,5 kg

 20 min. programa - 3 kg skalbinių  
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Didelis LCD ekranas

Būgno padėties savaiminis nustatymas 

„Aqua Control“ sistema su garso signalu

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė C 

Maks. gręžimo greitis 1000 aps./min. ir skalavimo sustabd.

Vandens sąnaudos: 45 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant 6 kg): 1,02 kWh 

SENSITIVE programa 

Šilko ir apatinio trikotažo programos 

Skalbimo rankomis programa vilnai

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga

Programos eigos indikatorius, rodomas ekrane 

Elektroninis likusio programos laiko rodmuo

Funkcija, taupanti laiką

Būgno padėties savaiminis nustatymas 

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė B 

Galimybė pasirinkti 1200/900/700/400 aps./min. gręžimo, 

greitį ir skalavimo sustabdymą

Vandens sąnaudos: 46 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant 5,5 kg): 0,93 kWh  

SENSITIVE programa 

Skalbimo rankomis programa vilnai ir šilkui

Lengvo lyginimo programa

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga

Likusio programos laiko rodmuo ekrane

Elektroninis likusio programos laiko rodmuo

Funkcija, taupanti laiką

Būgno padėties savaiminis nustatymas 

Energijos klasė A-10%

Skalbimo klasė A 

Gręžimo klasė C 

Galimybė pasirinkti 1000/900/700/400 aps./min. gręžimo, 

greitį ir skalavimo sustabdymą

Vandens sąnaudos: 46 l 

Energijos sąnaudos (skalbiant 5,5 kg): 0,93 kWh 

Skalbimo rankomis programa vilnai, šilkui ir kt.

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“

DĖMIŲ programa

Energijos taupymo programa

Lengvai suprantamas valdymo skydelis 

Didelė įkrovos anga

Likusio programos laiko rodmuo ekrane

Funkcija, taupanti laiką
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Naujovės

Įprasti senesnės gamybos būgniniai džiovintuvai suvartoja daug energijos. Naujasis T59850 džiovintuvas – pirmasis A energijos kla-

sei priskiriamas skalbinių džiovinimo prietaisas, kuriuo medvilninius skalbinius galima išdžiovinti per 85 minutes. Energijos sąnaudos 

tokios mažos, kad naujasis džiovintuvas kitus šio tipo A klasės prietaisus pranoksta net 40 %. Džiovintuvo eksploatacijos išlaidoms 

sumažinti jame naudojamas specialus šilumos siurblys, kuris veikia panašiai kaip šaldytuvas atvirkštiniu principu, todėl šis džiovini-

mo prietaisas neįtikėtinai efektyvus.

Džiovinimas    

„AEG-Electrolux“ būgniniuose džiovin-

tuvuose ir skalbyklėse su džiovintuvais 

įmontuoti specialūs jutikliai, todėl visu-

omet galėsite kontroliuoti džiovinimo 

rezultatus ir optimaliai išdžiovinti skal-

binius. Sukamąja rankenėle pasirinkite 

pageidaujamą drabužių sausumo lygį 

nuo mažai drėgnų (lyginimui mašina) 

iki itin sausų, kuriuos galima vilktis 

vos išėmus iš džiovintuvo. Džiovintu-

vas jutikliais nustato, ar skalbiniai jau 

išdžiovinti iki pasirinkto lygio – Jums 

patiems tikrinti skalbinių sausumo 

daugiau nereikės.

Didelės durelės
Į „AEG-Electrolux“ džiovintuvų būgnus 

patogu sudėti skalbinius ir drabužius, 

kadangi prietaisų įkrovimo angos sker-

smuo siekia 30 cm, o durelės atsidaro 

165° kampu. Būgnų vidus apšviečiamas, 

todėl nesunkiai pastebėsite visus į prie-

taisą sudėtus drabužius. Tai itin patogu, 

jei džiovintuvas stovi menkai apšviesto-

je patalpoje. 

Drabužiams
Naujieji džiovintuvai specialiomis 

programomis itin kokybiškai išdžiovina 

įvairių rūšių audinius. Kurdama progra-

mas skirtingiems audiniams džiovinti, 

„AEG-Electrolux“ taiko pažangiausias 

technologijas. Naujuosiuose džiovin-

tuvuose įdiegta speciali laisvalaikio 

programa storesniems audiniams, 

puikiai išdžiovinanti džinsinių ir kitų 

drabužių siūles. Kitos programos džio-

vina skalbinius vėsiu oro srautu švelniai 

sukantis būgnui, todėl jomis galima 

džiovinti net ir plonus šilkinius bei 

vilnonius drabužius.

  Šiltoji zona (= šiltos „radiatoriaus“ 

grotelės galinėje šaldytuvo dalyje) 

šildo džiovinimui naudojamą orą

  Šaltoji zona (= vėsinamas paviršius 

šaldytuvo viduje) vėsina šiltą ir 

drėgną orą. Vėsinimo metu iš 

džiovinamų drabužių išsiskyrusi 

drėgmė kondensuojasi

   Uždaroje sistemoje taupoma energija. 

Likutinė oro srauto energija panaudo-

jama tolesniame džiovinimo procese

  Džiovintuvas su šilumos siurbliu 

naudoja aplinkos energiją

Naujas efektyvus ir taupantis energiją sprendimas

38

Vandens
rezervuaras

50%
energ.
nuostoliai

50%
energ.

sąnaudos

Vandens
siurblys

Oro srovė

Aušinimo
srovė

Kompresorius

Plėtimosi
vožtuvas

 Kondensatorius
(šilum.generatorius)

Garintuvas
(šilumos keitiklis)

Atsargus džiovinimas vilnai ir šilkui

Naudoja 40 proc. mažiau energijos negu
kiti šio tipo A klasės prietaisai
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Veikimas

„Pro-Steam“ - daugiau negu paprastas skalbinių 
džiovintuvas
   Jis turi ne tik įprastas džiovinimo programas, bet ir specialias 

programas vilnai, šilkui.

   Taip pat 4 programas su garų funkcija medvilniniams audi-

niams, medvilniniams marškiniams, sintetikai ir sintetiniams 

marškiniams. Programomis su garų funkcija ne tik išdžiovinsite 

skalbinius, bet ir apsaugosite juos nuo susiglamžymo. Šiomis 

programomis galima lyginti susiglamžiusius sausus drabužius.

   3 programomis su garų funkcija galima atšviežinti, išlygin-

ti ir pašalinti nemalonius kvapus netgi iš tų drabužių, kurie 

pažymėti ženklu „valyti sausuoju būdu“. Skalbinių atšviežinimo 

programos: „atšviežinti kasdienius drabužius“, „atšviežinti 

išeiginius drabužius“, „atšviežinti vilną“.

Derinys, sukurtas veikti kartu: skalbyklė LAVAMAT 
ir džiovintuvas LAVATHERM

„Micro Fibre“ - šiuo-
laikiniams ploniems 
audiniams džiovinti 
Švelni programa, skirta 

skalbiniams džiovinti žemoje 

temperatūroje. Šia progra-

ma galite džiovinti įvairaus 

pluošto drabužius, viskozę, 

vasarinius marškinėlius, apati-

nį trikotažą, lovų užtiesalus ir 

užuolaidas.  

B energijos klasės 
džiovintuvas 

Kad mūsų prietaisai būtų 

priskirti energijos klasei B, 

atlikome daug techninių 

patobulinimų, pavyzdžiui, 

sukonstravome naują opti-

malų pagrindą su papildoma 

izoliacija, kad būtų mažiau 

prarandama šilumos, įren-

gėme dangtelį virš oro įvado 

džiovintuvo galinėje dalyje, 

patobulinome kondensatorių, 

ventiliatorių, variklį ir kt.

Jei norite sutaupyti vietos, 

džiovintuvą galima įrengti virš 

skalbyklės naudojant specialų 

jungiamąjį pagrindą (jį galite 

įsigyti atskirai). Šis pagrindas 

gali būti su lentynėle.

Džiovinimo laikiklis 
Naudojantis džiovinimo lai-

kikliu patogu džiovinti daiktus, 

kurių paprastai prietaiso būg-

ne džiovinti negalima, pvz., 

sportinius batus ir vilnonius 

drabužius. Džiovinimo laikiklis 

pateikiamas ne su visais prie-

taisų modeliais. 
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Džiovintuvai

T59850

TOP klasė

Elektrinis džiovintuvas SENSIDRY – 

naujoviškas sprendimas, taupantis 

energiją ir laiką

T88840

TOP klasė

Naujos kartos kondensacinis džiovintu-

vas su garų funkcija

 Džiovintuvas su šilumos siurbliu

 Energijos klasė A  

 Vilnos ir šilko programos

  Geriausi rezultatai mažiausiomis energijos 

sąnaudomis

 Energijos klasė B 

 Didelis LCD ekranas 

 Programos eigos indikatorius 

 Filtro ir bako prisipildymo indikatorius 

 Sausumo lygio nustatymas

Programos eigos indikatorius 

Filtro, kondensatoriaus ir bako prisipildymo indikatorius

Sausumo lygio nustatymas

Daugiafunkcis ekranas

Vidaus apšvietimas

Garso signalas

Energijos sąnaudos: 1,9 kWh 

Didžiausia įkrova: 7 kg

Patalynės, sporto drabužių programos 

Šiuolaikinių plonų audinių, viskozės programos

Drabužių atšviežinimo programa

Apatinio trikotažo programa

Įmontuotas sidabro spalvos valdymo skydelis

Sidabro spalvos valdymo mygtukai

Ergonomiškas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Atidėta programos pradžia iki 23 val.

Likusio programos vykdymo laiko rodmuo

30 min. programa

Daugiafunkcis ekranas

Vidaus apšvietimas

Garso signalas

Energijos sąnaudos: 3,92 kWh 

Didžiausia įkrova: 7 kg

Garų programos drėgniems drabužiams džiovinti ir 

lyginti

Garų programos sausiems drabužiams atšviežinti

Džiovinimo laikiklis vilnoniams drabužiams/batams

Patalynės, sporto, džinsų, atšviežinimo programos

Ergonomiškas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Atidėta programos pradžia iki 20 val.

T58870

TOP klasė

Didelės talpos džiovintuvas, puikiai 

išdžiovinantis skalbinius

 Energijos klasė B 

 Programos eigos indikatorius 

 Filtro ir bako prisipildymo indikatorius

 Sausumo lygio nustatymas

Didelis LCD ekranas

Inverterinis variklis

Vidaus apšvietimas

Energijos sąnaudos: 4,48 kWh 

Didžiausia įkrova: 8 kg 

Patalynės, marškinėlių programos

Sporto drabužių, šiuolaikinių plonų audinių programos

Džinsų, medvilninių skalbinių greita 3 kg programa

Naktinis ciklas medvilniniams ir sintetiniams audiniams

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Nedidelio kiekio drabužių atšviežinimo programa

Didelė įkrovos anga

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Atidėta programos pradžia iki 20 val.
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Džiovintuvai

T58850R

TOP klasė

Kondensacinis džiovintuvas su laikikliu 

sportinei avalynei ir vilnai; skirtas tiems, ku-

rie vertina geriausius džiovinimo rezultatus

 Energijos klasė B 

 Programos eigos indikatorius 

 Filtro ir bako prisipildymo indikatorius 

 Sausumo lygio nustatymas

Didelis LCD ekranas

Vidaus apšvietimas

Energijos sąnaudos: 3,92 kWh

Didžiausia įkrova: 7 kg 

Patalynės, marškinėlių programos

Sporto drabužių, šiuolaikinių plonų audinių programos

Viskozės džiovinimo programa

Mišri džiovinimo programa, skirta medvilniniams ir

sintetiniams audiniams džiovinti vienu metu

Apatinio trikotažo programa

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“ 

Nedidelio kiekio drabužių atšviežinimo programa

DŽIOVINIMO LAIKIKLIS sportinei avalynei ir vilnai

Didelė įkrovos anga

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

3 skaitmenų juodas ekranas

Vidaus apšvietimas

Energijos sąnaudos: 3,92 kWh 

Didžiausia įkrova: 7 kg 

Patalynės programa

Sporto drabužių programa 

Džinsų programa

Lengvo lyginimo programa „EASY IRON plus“

Nedidelio kiekio drabužių atšviežinimo programa

Lengvai suprantamas valdymo skydelis

Didelė įkrovos anga

Atidėta programos pradžia iki 20 val. 

T56840L

COMFORT klasė 

Kondensacinis džiovintuvas, garantuo-

jantis puikius džiovinimo rezultatus

 Energijos klasė B 

 Filtro ir bako prisipildymo indikatorius

  Sausumo lygio nustatymas ir programos 

eigos indikatoriai (LED) 
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Techniniai duomenys

Modelis

F9
9
0
0
0
P

F8
7
0
0
0
4
M

P

F8
7
0
0
0
4
P

F8
7
0
0
0
M

P

F8
7
0
0
0
P

F6
0
6
6
0
M

F6
0
6
6
0

FS
IL

P
LU

S

F4
5
0
0
2
M

Talpa 12XXL 12XXL 12XXL 12XXL 12XXL 12 12 12 12

Programų skaičius 8 6 6 5 5 5 5 5 5

„Mutitab“ funkcija • • • • • • • • •

Energijos sąnaudos 0,99 1,03 1,03 1,03 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05

Vandens sąnaudos 10 10 10 11 11 13 13 12 13

Energijos klasė A A A A A A A A A

Plovimo klasė A A A A A A A A A

Džiovinimo klasė A A A A A A A A A

Triukšmo lygis (dB) 39 41 41 44 44 44 44 42 49

„ProClean“ satelitinis purkštukas • • • • • nėra nėra nėra nėra

Vandens purkštuvas lubose
3-iasis 

purkštukas

3-iasis 

purkštukas

3-iasis 

purkštukas

3-iasis 

purkštukas

3-iasis 

purkštukas

purkštuvas 

lubose

purkštuvas  

lubose

purkštuvas  

lubose
nėra

„ProClean“ krepšiai • • • • • nėra nėra nėra nėra

„Auto-Off“ režimas • • • • • nėra nėra nėra nėra

Vidaus apšvietimas • nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra

Įrankių krepšelis • • • nėra nėra nėra nėra nėra nėra

Lentynėlė vyno taurėms • • • • • • • • nėra

Minkštos stiklinių atramėlės • • • • • nėra nėra nėra nėra

Automatinė (45-70 0C) • • • • • • • • •

Intensyvi 70 0C • • • • • • • • •

30 min. 60 0C • • • • • • • • •

BIO 50 0C su pirminiu skalavimu • • • • • • • • •

Pirminis skalavimas • • • • • • • •

Greitoji 55 0C •

Lėkščių pašildymas •

Stiklas 45 0C • • • • • • • •

Greitoji 50 0C

Tylusis režimas • • • • • • • nėra nėra

Ekranas Didelis LCD 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų

Atidėta pradžia 1-24 val. 1-24 val. 1-24 val. 1-24 val. 1-24 val. 1-24 val. 1-19 val. 1-19 val. 1-19 val.

Likusio laiko indikatorius • • • • • • • • •

Skalavimo skysčio indikatorius • • • • • • • • •

Druskos indikatorius • • • • • • • • •

„AquaControl“ sistema • • • • • • • • nėra

Garso signalas • • • • • • • • nėra

Aktyvus džiovinimas su 

rekondensacija
• • • • • • • • •

„SensorLogic“ sistema • • • • • • • • •

Inverterinis variklis •

Spalva balta
nerūd. 

plieno
balta

nerūd. 

plieno
balta

nerūd. 

plieno
balta balta

nerūd. 

plieno

Matmenys (AxPxG) 85x59,6x62 85x59,6x62 85x59,6x62 85x59,6x62 85x59,6x62 85x60x610 85x60x610 85x60x610 85x59,6x62
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Techniniai duomenys
F4

5
0
0
2

FA
A

A
U

TO

F6
4
7
6
0
M

F6
4
7
6
0

F5
4
8
6
1
M

F5
4
8
6
1

F5
4
7
6
0

F5
2
8
6
0

12 12 9 9 9 9 9 6

5 4 6 6 5 5 5 4

• • • • • • •

1,05 1,05 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,63

13 15 12 12 12 12 12 7

A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A A A A A B

49 49 45 45 46 46 49 48

nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra

nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra

nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra

nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra

nėra nėra • • nėra nėra nėra nėra

nėra nėra

nėra nėra

nėra nėra

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • •

• • • •

•

nėra nėra • • nėra nėra nėra •

3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 3 skaitmenų 1 skaitmens 3 skaitmenų

1-19 val. 1-19 val. 1-19 val. 1-19 val. 1-19 val. 1-19 val. 1-19 val. 1-19 val.

• nėra • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

nėra • • • • • • nėra

nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra nėra

• • • • • • • •

• • • • • • • •

balta balta
nerūd. 

plieno
balta

nerūd. 

plieno
balta balta balta

85x59,6x62 85x60x61 85x44,6x62 85x44,6x62  85x44,6x62 85x44,6x62  85x44,6x62 44,7x54,5x48
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Techniniai duomenys

L8
4
9
5
0
A

L8
6
9
5
0
A

L7
4
9
5
0
A

L7
4
8
5
0
A

L7
2
8
5
0
A

L6
4
8
4
0
L

L6
2
8
4
0
L

L6
0
8
4
0
L

L1
4
9
5
0
A

Valdymas

Atminties funkcija • •

3 skaitmenų ekranas
(juodas - 

raudonas)

(juodas - 

raudonas)

(juodas - 

raudonas)

LCD ekranas
didelis 

grafinis

didelis 

grafinis
didelis didelis didelis didelis

Svorio jutiklis • •

Vandens  kiekio jutiklis • • • • • • • • •

Skalbimo sistema ART. ART. ART. ART. ART. „Eco valve” „Eco valve” „Eco valve” ART.

Vidaus apšvietimas • •

Programos eigos indikatorius • • • • • • • • •

Užraktas nuo vaikų • • • • • • • • •

AQUA CONTROL su garso signalu • • • • • •

Ypatybės

Maks. gręžimo greitis (aps./min.) 1400 1600 1400 1400 1200 1400 1200 1000 1400

Energijos klasė A-20% A-20% A-20% A-20% A-20% A-10% A-10% A-10% B

Skalbimo klasė A A A A A A A A A

Gręžimo klasė A A A B B B B C

Vandens sąnaudos (l) 57 57 57 45 45 45 45 45 105 (sk. ir dž.)

Energijos sąnaudos (kWh) 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,02 1,02 1,02
6,2 (sk. ir 

dž.); 1,36 (sk.)

Inverterinis variklis • • • • • • 

Dėmių programa • • • • • • • • •

Energijos taupymo programa • • • • • • • • •

4/3 skalbiklių stalčiuko 

skyreliai
4 4 4 4 4 4 4 4 3

Skalbinių tausojimas

Didžiausia įkrova (kg) 8 8  8 7 7 6 6 6 8

SENSITIVE programa • • • • • • • • •

Šilko programa • • • • • •

Lengvo lyginimo programa • • • • • • • • •

Viskozės programa • • •

Apatinio trikotažo programa • • • • •

Skalbimo rankomis programa 

(vilnai/šilkui)
• • • • • • • • •

Intensyvi programa • • • • •

Sporto drabužių programa • • •

Laisvalaikio drabužių 

programa
• • • • •

Džinsų programa • • • • • • • •

SANITISE (higieniška) programa • • • • •

Apklotų programa • • • • •

Trumpoji programa (min.) - 3 kg • • • • •
atšvie-

žinimas

atšvie-

žinimas

atšvie-

žinimas
•

40-60°C MIX programa • • • • • • • • •

SUPER ECO (žema temperatūra) • • • •

Naktinis režimas • • •

Pirminis skalbimas • • • • • • • • •

Papildomas skalavimas • • • • • • • • •

Skalbiklių perdozavimo lemputė •

Dizainas

Įkrovos angos ir valdymo 

mygtukų spalva
sidabro sidabro sidabro sidabro sidabro balta balta balta sidabro

Ergonomiškas valdymo skydelis • • • • • • • • •

Didelė įkrovos anga 180° • • • • • • • • •

Matmenys (AxPxG) 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60

Laiko pasirinkimas

Atidėta pradžia • • • • • • • • •

Funkcija, taupanti laiką • • • • • • • •
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Techniniai duomenys
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(juodas - 

raudonas)

(juodas - 

raudonas)

didelis 

grafinis
didelis didelis

•

• •

ART. „Eco valve” „Eco valve” „Eco valve” „Eco valve”

• • • • •

• • • • •

• • •

1400 1200 1000 1200 1000

A-10% A-10% A-10% A-10% A-10%

A A A A A

B B C B C

45 45 45 45 45

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

• • •

• • • • •

• • • • •

3 3 3 3 3

6 6 6 6 6

• • • • •

• •

• • • • •

• • •

• • • • •

• • •

• • •

• • •

• • • • •

• • •

• • •

• • •
atšvie-

žinimas

atšvie-

žinimas

• • • • •

• • •

• • •

• • • • •

sidabro sidabro sidabro balta balta

• • • • •

• • • • •

85x60x43 85x60x43 85x60x43 85x60x43 85x60x43

• • • • •

• • • • •
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Valdymas

Daugiafunkcis ekranas didelis LCD didelis LCD didelis LCD didelis LCD

3 skaitmenų ekranas juodas LCD

Sausumo lygio nustatymas • • • •

Sausumo lygio indikatorius

Vidaus apšvietimas • • • • •

Programos eigos indikatorius

Filtro, kondensatoriaus ir bako  
prisipildymo LED indikatoriai

••• ••• ••• ••• •••

Garso signalas • • • • •

Lengvas valymas • • • • •

Ypatybės

Džiovinimo technologija
garų 

funkcija
„SensiDry“

kondensa-
cija

kondens. + 
laikiklis

kondensa-
cija

Energijos klasė B A B B B

Energijos sąnaudos (kWh) 3,92 1,9 4,48 3,92 3,92

Atgalinis vartymas • • • • •

Skalbinių tausojimas

Didžiausia įkrova (kg) 7 7 8 7 7

Specialiosios programos vilnai        
ir šilkui

•

Lengvo lyginimo programa • • •

Laisvalaikio drabužių programa • • • •

Atšviežinimo programa • • • •

Vilnos programa • •

Apsauga nuo suglamžymo • • • • •

Laikiklis sport. avalynei ir vilnai • • •

Dizainas

Valdymo mygtukų spalva sidabro sidabro sidabro sidabro balta

Ergonomiškas valdymo skydelis • • • • •

Didelė įkrovos anga • • • • •

Matmenys (AxPxG) (G maks.)
85x60x58 

(64)
85x60x58 

(64)
85x60x58 

(64)
85x60x58 

(64)

Galimybė pastatyti ant skalbyklės • • • • •

Laiko pasirinkimas

Laiko mygtukas • • • • •

Atidėta pradžia • • • • •

Patalynės programa • • • •

Džinsų programa • • • •

Sporto drabužių programa • • •

Plonų audinių programa • • •

MIX programa • •

Viskozės programa • •

Marškinėlių programa • • •
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Techniniai duomenys
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Valdymas

Atminties funkcija •

LCD ekranas grafinis didelis didelis
(juodas-

raudonas)

(juodas-

raudonas)

Būgno padėties nustatymas • • • • •

Vandens kiekio jutiklis • • •

Programos eigos indikatorius • • • • •

Užraktas nuo vaikų • • • • •

AQUA CONTROL su garso signalu • • •

AQUA CONTROL sistema • • •

Lengvas dangtelio atidarymas • • • • •

Ypatybės

Maks. gręžimo greitis (aps./min.) 1500 1300 1000 1200 1000

Energijos klasė A-10% A-10% A-10% A-10% A-10%

Skalbimo klasė A A A A A

Gręžimo klasė A B C B C

Vandens sąnaudos (l) 45 45 45 46 46

Energijos sąnaudos (kWh) 1,02 1,02 1,02 0,93 0,93

Inverterinis variklis • • •

Lengvai pakeliamas dangtis • • • • •

Išimamas skalbiklių stalčiukas • • • • •

Dėmių programa • • • • •

Energijos taupymo programa • • • • •

Skalbinių tausojimas

Didžiausia įkrova (kg) 6 6 6 5,5 5,5

SENSITIVE programa • • • • •

Šilko programa • • •

Apatinio trikotažo programa • •

Lengvo lyginimo programa • • • • •

Skalb. rankomis programa (vilnai/šilkui) • • w h h

Intensyvi programa • •

Sporto drabužių programa •

Laisvalaikio drabužių 

programa
• •

Džinsų programa • •

SANITISE (higieniška) programa • •

Naktinis ciklas • •

Pirminis skalbimas • • • • •

Papildomas skalavimas • • • • •

Skalbiklių perdozavimo lemputė • • •

Dizainas

Valdymo mygtukų spalva sidabro sidabro sidabro balta balta

Ergonomiškas valdymo skydelis • • • • •

Matmenys (AxPxG) 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60

Ratukai • • • • •

Laiko pasirinkimas

Atidėta pradžia • • • • •

Likusio programos laiko rodmuo • • • • •

Funkcija, taupanti laiką • • • • •

Trumpoji programa (20 min.) - 3 kg • •

40-60° MIX programa • • • • •
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Aplankykite mūsų tinklalapį! 

www.aeg-electrolux.lt

Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų
parduotuvę.

   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.
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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.

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 prie-

taisai 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

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.

Prekyba ir konsultavimas
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