
L7WBGO47WC Pračka so sušičkou s predným plnením

Spoznajte ochrancu odevov

Nová kombinovaná práčka so sušičkou s technológiou
DualSense prispôsobí teplotu a pohyb bubna na mieru
rôznym tkaninám a upraví program pre konkrétnu
dávku bielizne. Teraz môžete dôkladne oprať, jemne
vysušiť, a pritom starostlivo ochrániť všetko oblečenie

Duálna technológia na jemnú starostlivosť

Naša technológia DualSense® prispôsobí teplotu a
pohyb bubna rôznym druhom tkanín a vytvorí na
mieru šitý program pre danú bielizeň. Nižšia teplota a
regulovaný pohyb bubna umožňujú jemné pranie a
sušenie všetkých kusov oblečenia od jemnej bielizne

Absolútny komfort s cyklami na mieru

Technológia ProSense® automaticky upravuje čas
prania a sušenia podľa veľkosti náplne. Prináša tým
praktické a úsporné cykly, pri ktorých šetríte čas,
energiu a vodu bez ohľadu na to, či je náplň veľká
alebo malá.

Ďalšie benefity
Quick 20' Wash &Dry 60' – rýchle a pohodlné.•

Parné vyhladenie a menej žehlenia•

Bubon Care má zlepšený vzor pre jemnú starostlivosť.•

Špecifikácia

Voľne stojaca práčka so sušičkou•
Max. množstvo bielizne pri praní: 7 kg•
Maximálne otáčky: 1400 ot./min.•
Kondenzačná sušička: vlhkosť
kondenzuje do zásobníka na vodu, nie
je potrebné vypúšťať vzduch ani paru

•

Max. množstvo bielizne pri sušení: 5,0
kg

•

Program Ručné pranie umožňuje prať
bielizeň určenú pre ručné pranie

•

Program na vlnu umožňuje pranie vlny
v práčke

•

Programy: Eco 40-60, bavlna,
syntetika, jemná bielizeň, vlna/ručné
pranie, športová bielizeň, Quick 20
Wash&Dry 60, Steam, plákanie,
odstredenie/vypustenie

•

Systém proti penivosti•
Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky•
Ochrana proti vytopeniu•
Rozmery: 847 x 597 x 551 mm•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Kapacita prania (kg) : 7•
Kapacita sušičky (kg) : 5,0•
Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) : 1400•
Funkcie : zap./vyp., rýchly, posunutý štart, štart/pauza, Temp
Selection, nastavenie rýchlosti odstreďovania, Stains/Pw, Mode,
automatické sušenie, čas sušenia

•

Ukazovatele displeja : Small LED•
Technológia prania : Eco ventil•
Materiál nádrže : carboran•
Príkon (W) : 2000•
Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : L7WBGO47WC•
Účinnosť prania : A•
Energetická trieda : B•
Ročná spotreba energie (kWh) : 0•
Ročná spotreba energie : 0•
Ročná spotreba vody (l) : 0•
Water consumption Annual (l) : 0•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 847•
Šírka (mm) : 597•
Hĺbka (mm) : 551•
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 575•
Výška balenia (mm) : 900•
Šírka balenia (mm) : 640•
Hĺbka balenia (mm) : 610•
Čistá hmotnosť (kg) : 69.5•
Ostatné : Ostatné•
Farba : Biela•
Čiarový kód EAN : 7332543787395•
Kód produktu : 914 610 203•
Farba : White•
Trieda energetickej účinnosti : E•
Spotreba energie v kWh na kg na cyklus pre cyklus pranie a
sušenie práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a

•

Popis výrobku


