
Presné dávkovanie tekutého pracieho prostriedku s Liquidose
Vyskúšajte si vynikajúce dávkovanie tekutého pracieho prostriedku s 
Liquidose. Dodá prací prostriedok do bubna práčky presne v správny čas. Pre 
optimálne výsledky prania bielizne. Oblečenie sa zakaždým vynorí z práčky 
svieže a čisté.  

Šetrne sa otvára, účinne pracuje
Táto zvrchu plnená práčka je vybavená starostlivo navrhnutým systémom Soft-
Opening System, ktorý zaručuje bezpečný prístup do vnútra bubna – a to iba 
jednou rukou.

Užívajte si pocit jemnejšieho oblečenia
Voliteľná funkcia SoftPlus zabezpečí, aby sa aviváž dostala ku každej časti 
oblečenia. Postará sa o to, aby boli vaše odevy jemnejšie, mäkšie a hladšie 
než kedykoľvek predtým, pričom chráni vlákna a predlžuje ich životnosť.

Energeticky úsporné pranie v najkratšom možnom 
čase
Mnohé Eco programy vám ušetria energiu. Program 
Eco TimeSave vám navyše ušetrí čas. Program vám 
umožní súčasný výber voliteľných funkcií ECO a 
TimeSaver, čím vám poskytne maximálne rýchlu 
energeticky úspornú práčku.

Jemná starostlivosť a úspora vody a energie
S technológiou ProSense® sa každá dávka bielizne 
najprv odváži, aby sa program prispôsobil aktuálnej 
náplni. Trvanie cyklu sa upraví tak, aby sa oblečenie 
dôkladne vyčistilo, a pritom sa nepralo zbytočne dlho. 
Zabráni sa tým opotrebeniu a vyblednutiu farieb.

Upravený vzhľad každý deň
S technológiou ProSense® práčky AEG 6000 s plnením zhora je každá náplň 
odvážená, aby sa jej program mohol prispôsobiť. Trvanie cyklu sa upraví tak, 
aby sa oblečenie dôkladne vyčistilo, a pritom sa nepralo zbytočne dlho. 
Zachová najlepší výzor oblečenia a kompaktným dizajnom optimalizuje 
priestor.

Špecifikácie a benefity

• Práčka s vrchným plnením
• Množstvo bielizne: 6 kg
• Maximálne otáčky: 1200 ot./min.
• Veľký LCD displej
• Jemný program Hodváb navrhnutý špeciálne pre hodváb
• Pracie programy: Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk, 
20min 3Kg, športová bielizeň, Duvet, jednoduché žehlenie, 
odstredenie/vypustenie, protialergický
• Automatické umiestnenie bubna do správnej polohy na konci programu 
• Nožičky: 2 nastaviteľné nožičky a 2 kolieska
• Kolieska naviac pre ľahké posúvanie
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba ovládacieho panela biela
Farba biela
Max. rýchlosť pri odstreďovanie 
(ot./min) 1200

Materiál nádrže carboran
Technológia prania Eco ventil

Funkcie

Anti-Allergy + Led, štart/pauza, Temp 
Selection, nastavenie rýchlosti 

odstreďovania, Stains/Pw, pláchanie, 
úspora času, posunutý štart, zap./vyp., 

Liquid Detergent + Led
Plniaci otvor Carboran s mäkkým otváraním
Energia Energia
Značka AEG
Model LTN6G261C
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Kapacita prania (kg) 6
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) 43
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 890
Šírka (mm) 400
Hĺbka (mm) 600
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 600

Čistá hmotnosť (kg) 59
Výška balenia (mm) 965
Šírka balenia (mm) 435
Hĺbka balenia (mm) 690
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543797714
Kód produktu 913 143 614
Farba Biela
Farba White
Energetická trieda D
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:17
Trieda účinnosti odstreďovania B

Technická špecifikácia
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