
L6SNE27SCE Pračka s predným plnením

Starajte sa o svoje obľúbené odevy a
minimalizujte ich obnosenie
Starajte sa o svoje obľúbené odevy a minimalizujte ich
obnosenie. Úzke práčky rady AEG 6000 s
technológiou ProSense® zaistia optimálnu spotrebu
vody a energie podľa aktuálnej hmotnosti každej
náplne. Naše úzke spotrebiče zaberajú len minimum

Šetrite vodu a energiu s technológiou ProSense®

S technológiou ProSense Technology® je každá
dávka odvážená, a snímače presne prispôsobia časy
prania, čím zabezpečia optimálnu starostlivosť o
každý odev. Vaša bielizeň zakaždým vyjde von s
pocitom čerstvosti a novosti. A navyše ušetríte vodu a

SoftPlus: jemnejšie, trvácnejšie oblečenie

Funkcia SoftPlus (Jemné +) zabezpečí, že sa aviváž
dostane pri praní ku všetkým vláknam bielizne. Pri
záverečnom cykle je oblečenie rozprestreté proti
bubnu práčky a aviváži je tak umožnené zmäkčiť
každé vlákno oblečenia. Výsledkom je mäkšia bielizeň

Ďalšie benefity
TimeSave urýchľuje pranie a robí ho úspornejším.•

Perte bielizeň kedy vám to najviac vyhovuje s funkciou posunutého štartu.•

Invertorové motory predlžujú životnosť vášho spotrebiča a dosahujú lepší
výkon.

•

Špecifikácia

Náplň bielizne: 7 kg•
Maximálna rýchlosť odstreďovania:
1200 ot./min

•

Mimoriadne nízka spotreba: kWh, l pre
program bavlna pri 60°C s 7 kg
náplňou

•

Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb

•

Pracie programy: Eco 40-60, bavlna,
syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk,
20min 3Kg, jednoduché žehlenie,
páperová bunda, športová bielizeň,
džínsovina, Anti Allergy Vapour

•

Možnosť extra plákania•
Možnosť skrátenia času•
Možnosť ošetrenia škvŕn•
Posunutý štart•
Protipenový systém•
Invertný motor pre zvýšený výkon a
extrémne tichý chod

•

Počet priehradok dávkovača na prací
prostriedok: 3

•

Detský bezpečnostný zámok•
Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky•
Ochrana proti vytopeniu•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : strieborná•
Farba : biela•
Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) : 1200•
Materiál nádrže : carboran•
Technológia prania : Eco ventil•
Funkcie : zap./vyp., Soft Plus, Anti-Allergy vapour, štart/pauza,
výber teploty, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
škvrny/predpranie, pláchanie, úspora času, posunutý štart

•

Plniaci otvor : strieborný•
Energetická trieda : C•
Spotreba energie v kWh na cyklus, na základe programu eco 40-
60. : 0.593

•

Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : L6SNE27SCE•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Kapacita prania (kg) : 7•
Účinnosť prania : A•
Príkon (W) : 2200•
Energy cons. Std. Cotton 40°C, half load (kWh) : 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•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 843•
Šírka (mm) : 595•
Hĺbka (mm) : 443•
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 487•
Čistá hmotnosť (kg) : 65.5•
Výška balenia (mm) : 875•
Šírka balenia (mm) : 635•
Hĺbka balenia (mm) : 563•
Ostatné : Ostatné•
Farba : Biela•
Čiarový kód EAN : 7332543826483•

Popis výrobku
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