
L7FBE49BSCA Pračka s predným plnením

Ľahšie žehlenie kosil

Pre všetkých, ktorí potrebujú vyzerať perfektne každý
deň. Aby ste nemuseli tráviť priveľa času pri žehliacej
doske, sušička AEG ProSteam® s novou funkciou
PlusSteam umožňuje zakončiť prací program parou.
Svoj voľný čas môžete tráviť s rodinou, priateľmi alebo

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.

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

Ďalšie benefity
S Aplikáciou My AEG Care ľahko nastavíte program na mieru vášmu
oblečeniu

•

Dokonalá starostlivosť o vaše oblečenie, úspora vody aj energie•

Mäkké a hebké oblečenie ako nikdy predtým•

Špecifikácia

Náplň bielizne: 9 kg•
Maximálna rýchlosť odstreďovania:
1400 ot./min

•

Mimoriadne nízka spotreba: kWh, l pre
program bavlna pri 60°C s 9 kg
náplňou

•

Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb

•

Pracie programy: Eco 40-60, bavlna,
syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk,
Steam, protialergický, 20min 3Kg,
športová bielizeň, rifle

•

Možnosť extra plákania•
Možnosť skrátenia času•
Protipenový systém•
Počet priehradok dávkovača na prací
prostriedok: 4

•

Detský bezpečnostný zámok•
Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky•
Riešenie proti vytopeniu s Aqua Control
senzorom

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : strieborná•
Farba : biela•
Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) : 1400•
Materiál nádrže : carboran•
Technológia prania : Eco ventil•
Funkcie : zap./vyp., para, Delayed Start/Remote, štart/pauza,
Temp Selection, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
Intensive/Pw, úspora času, Softener, Detergent

•

Plniaci otvor : P1S + Turbine•
Energetická trieda : A•
Spotreba energie v kWh na cyklus, na základe programu eco 40-
60. : 0.493

•

Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : L7FBE49BSCA•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Kapacita prania (kg) : 9•
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) : 55•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 847•
Šírka (mm) : 597•
Hĺbka (mm) : 631•
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 660•
Čistá hmotnosť (kg) : 77.5•
Výška balenia (mm) : 900•
Šírka balenia (mm) : 640•
Hĺbka balenia (mm) : 710•
Ostatné : Ostatné•

Popis výrobku


