
Energeticky účinné pranie v najkratšom možnom čase
Veľa Eco programov vám ušetrí energiu. Eco Úspora času vám ale šetrí aj 
čas. Práčka vás nechá vybrať si program Eco a Úspora času dohromady a vy 
tak získate energeticky účinné pranie v tom najkratšom možnom čase.

Mäkké a hebké oblečenie ako nikdy predtým
Funkcia SoftPlus zaisťuje rovnomernú distribúciu aviváže doslova ku každému 
vláknu. Tkaniny sú ochránené, vydržia dlhšie a vaše oblečenie bude hebké a 
príjemné na dotyk.

Automatické dávkovanie pre najlepšiu starostlivosť
Inteligentné senzory AutoDose vypočítajú presné 
množstvo pracieho gélu a aviváže. Bielizeň tak nie je 
zbytočne namáhaná kvôli prílišnému množstvu 
pracieho gélu, ani nešedne kvôli príliš malému 
dávkovaniu. Bavlna je vďaka funkcii AutoDose dokonca 
3x odolnejšia voči roztrhnutiu.

Nová generácia prania s aplikáciou My AEG Care
Pripojte svoju práčku s konektivitou k aplikácii My AEG 
Care a doprajte svojim odevom starostlivosť, akú si 
zaslúžia. Celý prací cyklus budete mať pod kontrolou 
odkiaľkoľvek. Získate prístup k praktickým radám, ako 
sa správne starať o rôzne typy oblečenia, a mnoho 
ďalších užitočných informácií.

Dokonalá starostlivosť o vaše oblečenie, úspora 
vody aj energie
Technológia ProSense® automaticky upraví dĺžku 
prania podľa aktuálnej náplne. Vašej bielizni sa tak 
dostane tej najšetrnejší starostlivosti, a ešte ušetríte za 
spotrebu vody a energie.

Zoznámte sa so strážcom každodenného oblečenia
Každodenné oblečenie potrebuje starostlivosť, aby zostalo dlhšie ako nové. Či 
už periete iba jednu košeľu alebo naplníte celú práčku, vďaka AEG znížite 
opotrebenie oblečenia na minimum. Technológia ProSense® upraví dĺžku 
programu a spotrebu vody a energie potrebnej pre dôkladné vypranie danej 
náplne. Udržuje tým najlepší vzhľad

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 9 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min
• Mimoriadne nízka spotreba: 0.82 kWh, 55 l pre program bavlna pri 60°C s 9 
kg náplňou
• Pracie programy: Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk, 
protialergický, 20min 3Kg, športová bielizeň, jednoduché žehlenie, 
odstredenie/vypustenie, Machine Clean, rifle, džínsovina, Bed Linen, 
lôžkoviny, šport, mikrovlákno, Towels, flyš, pracovné oblečenie, záclony, 
plákanie, odčerpanie, odstredenie
• Možnosť extra plákania
• Možnosť ošetrenia škvŕn
• LCD displej
• Posunutý štart
• Protipenový systém
• Počet priehradok dávkovača na prací prostriedok: 4
• Detský bezpečnostný zámok
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
• Riešenie proti vytopeniu s Aqua Control senzorom
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Kapacita prania (kg) 9
Energetická trieda A+++ -30%
Učinnosť odstreďovania B
Maximálna rychlosť odstreďovania 
(rpm) 1400

Ročná spotreba energie (kWh) 152,0
Ročná spotreba vody (l) 10390
Farba Biela
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Typ displeja Stredne veľký LCD displej

Zoznam programov

Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná 
bielizeň, Wool\Silk, protialergický, 

20min 3Kg, športová bielizeň, 
jednoduché žehlenie, 

odstredenie/vypustenie, Machine 
Clean, rifle, džínsovina, Bed Linen, 

lôžkoviny, šport, mikrovlákno, Towels, 
flyš, pracovné oblečenie, záclony, 
plákanie, odčerpanie, odstredenie

Maximálne rozmery 850x600x660(max)
Spotreba energie - bavlna 60°C 0.82
Energy cons. Std. Cotton 60°C, half 
load (kWh) 0.57

Čas prania - bavlna 60°C (min.) 265

Progr. time Std. Cotton 60°C, half load 
(min) 255

Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny 
pri 60°C (l) 55

Standard Cotton, 60°C, half load 
(Water, l) 40

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) 0,30

Objem bubna 68
Typ motora ÖKOInvertor
Hlučnosť pri praní (db) 51
Hlučnosť pri odstreďovanie (db) 75
Vlhkost po max. odstreďovaní (%) 52

Funkcie

zap./vyp., úspora času, Delay 
start/Remote, štart/pauza, výber 

teploty, nastavenie rýchlosti 
odstreďovania, 

INTENSIVE/PREWASH, nastavenie, 
Softener, Detergent

Kolieska a nožičky 4 nastaviteľné nožičky
Dĺžka kábla (m) 1.8
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 150
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 145
Príkon (W) 2200
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 10
Predné dvere strieborná

Technická špecifikácia
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