
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.

Parné osvieženie zníži pokrčenie o tretinu
Venujte sa tomu, čo vás naozaj baví, nie žehleniu. Technológia ProSteam® 
umožňuje ukončiť prací cyklus parou, ktorá minimalizuje pokrčenie. Na rýchle 
osvieženie bielizne môžete použiť samostatný parný program.

DLHODOBEJŠIA OCHRANA VÁŠHO OBLEČENIA. S 
MYWASH 49MIN
Program MyWash 49min je dokonale optimalizovaný 
pre denné náplne. Zvládne štandardnú 5 kg zmiešanú 
náplň za menej ako jednu hodinu. Energeticky úsporná 
starostlivosť pri nízkej teplote pomáha dlhodobejšie 
chrániť vaše oblečenie. So sušičkou prémiovej edície 
radu 9000 môžete vyprať a vysušiť bielizeň

CONNECTIVITY PAIR. PRE PLYNULÚ 
KOMUNIKÁCIU
Connectivity Pair plynulo prepojí práčku a sušičku 
pomocou aplikácie My AEG Care. Zobrazuje celkové 
trvanie pre pranie aj sušenie. Dokonca vám aj oznámi, 
keď bude potrebné preniesť náplň, a odporučí vám 
optimálne sušenie. Pre bielizeň podľa vášho 
harmonogramu, s ovládaním odkiaľkoľvek.

Jemnejšia voda je ohľaduplnejšia k oblečeniu
Všetka voda z vodovodného potrubia obsahuje 
minerály, ktoré môžu byť agresívne voči tkaninám. 
Tieto AEG práčky sú prvé na svete s technológiou na 
ich odstránenie. Systém filtrácie výmenou iónov 
optimalizuje vodu vstupujúcu do bubna tak, aby pracie 
prášky a aviváže fungovali maximálne efektívne,

Je ochrancom čiernych šiat
Naše práčky série 9000 čistia a zmäkčujú vodu, iba pri 30 stupňoch perú tak 
dôkladne ako iné spotrebiče pri praní pri 60 stupňoch, aby sa zochoval tvar a 
príjemnosť na dotyk každého jedného odevu a aby každá jedna farba vyzerala 
ako nová.

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 9 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min
• Mimoriadne nízka spotreba: 0.32 kWh, 53 l pre program bavlna pri 60°C s 9 
kg náplňou
• Technológia prania so systémom dýz
• Pracie programy: My Wash 49min, bavlna, Eco 40-60, syntetika, jemná 
bielizeň, vlna, páperová bunda, 20min 3Kg, športová bielizeň, Steam, 
ColourPro, BedLinen XL, džínsovina, šport, lôžkoviny, hodváb, mikrovlákno, 
Towels, flyš, pracovné oblečenie, záclony, Machine Clean, plákanie, 
odstredenie/vypustenie
• Možnosť extra plákania
• Možnosť skrátenia času
• Možnosť ošetrenia škvŕn
• Kontrola vyváženia náplne v bubne
• Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje sa množstvu náplne
• Vnútorné osvetlenie
• Protipenový systém
• Počet priehradok dávkovača na prací prostriedok: 2+1
• 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+++ -70%
Učinnosť odstreďovania B
Maximálna rychlosť odstreďovania 
(rpm) 1400

Ročná spotreba energie (kWh) 65,0
Ročná spotreba vody (l) 10499
Farba Biela
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Typ displeja Big LED

Zoznam programov

My Wash 49min, bavlna, Eco 40-60, 
syntetika, jemná bielizeň, vlna, 

páperová bunda, 20min 3Kg, športová 
bielizeň, Steam, ColourPro, BedLinen 

XL, džínsovina, šport, lôžkoviny, 
hodváb, mikrovlákno, Towels, flyš, 

pracovné oblečenie, záclony, Machine 
Clean, plákanie, 

odstredenie/vypustenie
Maximálne rozmery 847x597x660(max)
Spotreba energie - bavlna 60°C 0.32
Energy cons. Std. Cotton 60°C, half 
load (kWh) 0.25

Čas prania - bavlna 60°C (min.) 261

Progr. time Std. Cotton 60°C, half load 
(min) 168

Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny 
pri 60°C (l) 53

Standard Cotton, 60°C, half load 
(Water, l) 39

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) 0,30

Objem bubna 69
Typ motora ÖKOInvertor
Hlučnosť pri praní (db) 47
Hlučnosť pri odstreďovanie (db) 73
Vlhkost po max. odstreďovaní (%) 52
Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno

Funkcie

zap./vyp., para, úspora času, 
štart/pauza, výber teploty, nastavenie 

rýchlosti odstreďovania, 
škvrny/predpranie, extra plákanie, 

DELAYED START/REMOTE
Kolieska a nožičky 4 nastaviteľné nožičky
Dĺžka kábla (m) 1.5
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 150
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 145
Príkon (W) 2200
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 10

Technická špecifikácia
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