
Invertný motor s 10-ročnou zárukou
Invertný motor je veľmi spoľahlivý, odolný, tichý a úsporný. Je založený na 
bezkefovej invertnej technológií, ktorá znižuje vibrácie a opotrebenie a 
poskytuje maximálny výkon pri minimálnom hluku. Navyše so zárukou 10 
rokov (po registrácii na www.aeg.sk).

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.

DÔKLADNE VYPRANÉ VĎAKA ANTIALERGICKÉMU PROGRAMU
Antialergický program zabezpečuje účinné odstránenie alergénov z z 
domácich štvornohých miláčikov, roztočov a peľových častíc. 99 % účinnosť 
pri udržaní konštantnej teploty a dĺžky hlavného pracieho cyklu 40 minut. 
Výsledkom je čistá bielizeň, ktorá vyhovuje osobám s citlivou a extrémne 
citlivou pokožkou.

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.

Perfektný vzhľad každý deň
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: 8 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min
• Pracie programy: bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk, športová 
bielizeň, 20min 3Kg, lôžkoviny, jednoduché žehlenie, odstredenie/vypustenie, 
Anti Allergy Vapour, Eco 40-60
• Možnosť extra plákania
• Kontrola vyváženia náplne v bubne
• Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje sa množstvu náplne
• Posunutý štart
• Protipenový systém
• Počet priehradok dávkovača na prací prostriedok: 3
• Detský bezpečnostný zámok
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
• Riešenie proti vytopeniu s Aqua Control senzorom

Práčka hlboká spredu plnená ProSense™
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Energetická trieda B
Kapacita prania (kg) 8
Max. rýchlosť pri odstreďovanie 
(ot./min) 1400

Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 600

Jazyk panelu čeština
Spotreba vody v litroch na cyklus, na 
základe programu eco 40-60. 
Skutočná spotreba vody bude závisieť 
na tom, ako je spotrebič používaný, a 
tiež na tvrdosti vody.
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Typ motora Invertorový motor so zárukou 10 rokov
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom B

Trieda účinnosti odstreďovania B
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:25
Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 74

Rozmery (mm) 850x600x575
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Farba Biela
Farba ovládacieho panela biela
Predné dvere strieborná

Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 150
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 145
Dľžka prívodného kábla (m) 1.8
Kolieska a nožičky 4 nastaviteľné nožičky
Maximálne rozmery 850x600x600

Zoznam programov

bavlna, syntetika, jemná bielizeň, 
Wool\Silk, športová bielizeň, 20min 

3Kg, lôžkoviny, jednoduché žehlenie, 
odstredenie/vypustenie, Anti Allergy 

Vapour, Eco 40-60
Objem bubna (l) 53
Príkon (W) 2200
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 10 A
Woolmark Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor
Čiarový kód EAN 7332543803910
Vážený zostávajúci obsah vlhkosti 53.4
Odporúčaná predajná cena 519.00

Technická špecifikácia
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