
ÖKOInvertor. Dlhá životnosť a energetická účinnosť
Nový energeticky úsporný motor ÖKOInvertor vám ponúka najvyššiu účinnosť 
a trvácnosť a zabezpečuje jedinečný výkon bez ohľadu na zvolený program. 
Doživotná záruka na ÖKOInvertor motor (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.

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.

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.

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 sa venovať svojim koníčkom.

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 8 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1400 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, 
Steam, 20min 3Kg, športová bielizeň, Duvet, rifle, protialergický
• Možnosť extra plákania
• Možnosť skrátenia času
• Možnosť ošetrenia škvŕn
• Protipenový systém
• Počet priehradok dávkovača na prací prostriedok: 3
• Detský bezpečnostný zámok
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
• Riešenie proti vytopeniu s Aqua Control senzorom

Pračka s predným plnením
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba ovládacieho panela biela
Farba biela
Max. rýchlosť pri odstreďovanie 
(ot./min) 1400

Materiál nádrže carboran
Technológia prania Eco ventil

Funkcie

zap./vyp., para, Antiallergy, 
štart/pauza, Temp Selection, 

nastavenie rýchlosti odstreďovania, 
Stains/Pw, pláchanie, úspora času, 

posunutý štart
Plniaci otvor P1S + Turbine
Energetická trieda B
Spotreba energie v kWh na cyklus, na
základe programu eco 40-60. 0.544

Energia Energia
Značka AEG
Model L7FOE48SC
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Kapacita prania (kg) 8
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) 847
Šírka (mm) 597
Hĺbka (mm) 576
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 600

Čistá hmotnosť (kg) 72.5
Výška balenia (mm) 898
Šírka balenia (mm) 634
Hĺbka balenia (mm) 646
Ostatné Ostatné
Farba Biela
Čiarový kód EAN 7332543822683
Kód produktu 914 550 112
Farba White
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:20
Trieda účinnosti odstreďovania B

Technická špecifikácia
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