
L6FLG68SC Pračka s predným plnením

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

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.

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.

Ďalšie benefity
DÔKLADNE VYPRANÉ VĎAKA ANTIALERGICKÉMU PROGRAMU•

Energeticky účinné pranie v najkratšom možnom čase•

Tichý a výkonný invertný motor•

Špecifikácia

Náplň bielizne: 8 kg•
Maximálna rýchlosť odstreďovania:
1600 ot./min

•

Mimoriadne nízka spotreba: kWh, l pre
program bavlna pri 60°C s 8 kg
náplňou

•

Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb

•

Pracie programy: Eco 40-60, bavlna,
syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk,
športová bielizeň, 20min 3Kg, Duvet,
jednoduché žehlenie,
odstredenie/vypustenie, Anti Allergy
Vapour

•

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

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : biela•
Farba : biela•
Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) : 1600•
Materiál nádrže : carboran•
Technológia prania : Eco ventil•
Funkcie : zap./vyp., Soft Plus, Anti-Allergy Vapour, štart/pauza,
Temp Selection, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
Stain/Prewash, pláchanie, úspora času, posunutý štart

•

Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Plniaci otvor : strieborný•
Energetická trieda : B•
Spotreba energie v kWh na cyklus, na základe programu eco 40-
60. : 0.544

•

Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : L6FLG68SC•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Kapacita prania (kg) : 8•
Účinnosť prania : A•
Príkon (W) : 2200•
Energy cons. Std. Cotton 40°C, half load (kWh) : 0•
Čas prania - bavlna 40°C : 0•
Progr. time Std. Cotton 40°C, half load (min) : 0•
Energia (kWh) - Čas (min) Bavlna 60°C : 0 - 0•
Energia (kWh) - Čas (min) Bavlna 60°C, polovičná náplň : 0 - 0•
Energia (kWh) - Čas (min) Bavlna 40°C, polovičná náplň : 0 - 0•
Spotreba vody (l) : 52•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 850•
Šírka (mm) : 600•
Hĺbka (mm) : 575•
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 600•
Čistá hmotnosť (kg) : 68.5•
Výška balenia (mm) : 900•
Šírka balenia (mm) : 640•
Hĺbka balenia (mm) : 646•

Popis výrobku


