
Invertorový motor s 10letou zárukou
Invertorový motor je velmi spolehlivý, odolný, tichý a úsporný. Je založen na 
bezkartáčové invertní technologii, která snižuje vibrace, opotřebení a poskytuje 
maximální výkon při minimálním hluku. Navíc se zárukou 10 let (po registraci 
na www.aeg.cz). 

XXL dvířka pro vaše maximální pohodlí
Mimořádně velký otvor dvířek u této pračky usnadňuje vkládání a vyndávání 
vašeho prádla, i když perete objemné kusy jako jsou polštáře, prostěradla a 
deky. 

Ochrana oděvů v bubnu ProTex
Pračka AEG je vybavena speciálním bubnem ProTex, 
který byl navržen pro co nešetrnější zacházení s 
každým kouskem prádla. Díky pohybu bubnu a toku 
vody skrz trysky bubnu je minimalizováno tření o stěny 
bubnu po dobu celého pracího cyklu. Množství menších 
otvorů v plášti bubnu napomáhá snižování

Získejte volnost díky odloženému startu
Funkce odloženého startu vám nabízí možnost 
posunout si začátek praní na čas, který vám vyhovuje. 
Start můžete odložit až o 20 hodin.

Šetřete vodou a energií s technologií ProSense®
Technologie ProSense® přizpůsobuje spotřebu vody a 
energie i dobu praní podle várky prádla, ať už jde o 
jediné tričko nebo prádlo za celý týden. Optimální 
spotřebu vody a energie umožňují speciální a citlivé 
senzory, které inteligentně ovládají nastavení cyklu a 
starají se o to, aby se vaše prádlo

Perfektní vzhled každý den
Ať máte v bubnu jednu košili, nebo týdenní várku prádla, pračky AEG 
přizpůsobí délku programu i spotřebu voda a energie přesně vloženému 
množství. Pro perfektní vzhled vašeho oblečení každý den. 

Specifikace a benefity

• Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.95 kWh, 52 l při programu bavlna 60° s 
náplní 9 kg
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, snadné žehlení , jemné 
prádlo, vlna/hedvábí, peřiny, odstřeď./vypouštění, máchání , Antialergický, 
džíny , sport, bavlna, 20 min. - 3 kg
• Volba pro extra máchání
• Funkce pro odstranění skvrn
• LCD číselný displej
• Funkce odložený start
• Protipěnový systém
• Invertorový motor, 10 let záruka
• Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3 dlouhé přihrádky
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Maximální rozměry VxŠxH (mm): 850 x 600 x 660
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Třída účinnosti odstředění B
Rozměry (mm) 850x600x660
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, snadné 
žehlení , jemné prádlo, vlna/hedvábí, 

peřiny, odstřeď./vypouštění, máchání , 
Antialergický, džíny , sport, bavlna, 20 

min. - 3 kg
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:40
Objem bubnu (l) 68
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 78

Zbytkový obsah vlhkosti (%) 52

Funkce
výběr teploty, výběr otáček, nastavení, 

start/pauza, úspora času, odložený 
start

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka kabelu (m) 1.8
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Woolmark Woolmark modrý

Barva ovládacího panelu Bílá
Přední dvířka bílá
EAN kód produktu 7332543764709
Jazyk na panelu čeština
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1351
Třída energetické účinnosti D
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C

Technická specifikace
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