
Invertorový motor s 10letou zárukou
Invertorový motor je velmi spolehlivý, odolný, tichý a úsporný. Je založen na 
bezkartáčové invertní technologii, která snižuje vibrace, opotřebení a poskytuje 
maximální výkon při minimálním hluku. Navíc se zárukou 10 let (po registraci 
na www.aeg.cz). 

Rychlé a energeticky úsporné praní s funkcí TimeSave
TimeSave (Úspora času) umožňuje vyprat prádlo za mnohem kratší čas. A 
díky funkci Eco se prádlo vypere s nižšími požadavky na energii. Výsledkem je 
čisté, dokonale vyprané a voňavé prádlo, ekonomický provoz a menší dopady 
na životní prostředí.

SoftPlus: hebké a déle jako nové
Funkce SoftPlus (Jemné+) zajistí, že se aviváž dostane 
při praní ke všem vláknům prádla, abyste si užili jeho 
hebkost. Při závěrečném cyklu je oblečení rozprostřeno 
proti bubnu pračky, aby mohla aviváž lépe proniknout i 
do hloubky vláken. Výsledkem je prádlo měkčí a po 
delší dobu v lepší kondici.

DŮKLADNĚ VYPRANÉ DÍKY ANTIALERGICKÉMU PROGRAMU
Antialergický program zajišťuje účinné odstranění alergenů z domácích 
čtyřnohých miláčků, roztočů a pylových částic. 99% účinnost při udržení 
konstantní teploty 60 °C a délky hlavního pracího cyklu min, 40 minut. 
Výsledkem je čisté prádlo, které vyhovuje i osobám s citlivou a extrémně 
citlivou pokožkou.

Šetřete vodou a energií s technologií ProSense®
Technologie ProSense® přizpůsobí čas, spotřebu vody 
a energie každé várce, ať už je to jedno tričko, nebo 
prádlo za celý týden. Speciální senzory zajištují, že se 
vaše prádlo nebude prát zbytečně dlouho, aby 
nedocházelo k nadměrnému opotřebení materiálů. Déle 
si tak udrží svěží barvu i texturu. 

Perfektní vzhled každý den
Ať máte v bubnu jednu košili, nebo týdenní várku prádla, pračky AEG 
přizpůsobí délku programu i spotřebu voda a energie přesně vloženému 
množství. Pro perfektní vzhled vašeho oblečení každý den. 

Specifikace a benefity

• Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0 kWh, 0 l při programu bavlna 60° s 
náplní 8 kg
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, 
outdoor, 20 min. - 3 kg, peřiny, snadné žehlení , odstřeď./vypouštění, 
antialergický program s párou
• Volba pro extra máchání
• Funkce pro odstranění skvrn
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Funkce odložený start
• Protipěnový systém
• Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Vybavení proti vyplavení se sensorem AquaControl

Pračka hluboká předem plněná ProSense™
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Třída energetické účinnosti B
Maximální kapacita (kg) 8
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1600
Maximální hloubka (mm) 600
Jazyk ovládacího panelu čeština
Spotřeba vody v litrech na cyklus, na 
základě programu eco 40-60. 
Skutečná spotřeba vody bude záviset 
na tom, jak je spotřebič používán, a na 
tvrdosti vody

43

Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:25
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Rozměry (mm) 850x600x575
Instalace Volně stojící spotřebič
Barva Bílá
Barva ovládacího panelu Bílá
Barva předních dvířek stříbrná
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Délka přívodního kabelu (m) 1.8

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Maximální rozměry (mm) 850x600x600

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna/hedvábí, outdoor, 20 min. 

- 3 kg, peřiny, snadné žehlení , 
odstřeď./vypouštění, antialergický 

program s párou
Objem bubnu (l) 53
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Woolmark Woolmark modrý + certifikace 
Ariel/Lenor

EAN kód produktu 7332543803934
Vážený zbývající obsah vlhkosti 52.7

Technická specifikace
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