
RYCHLÉ PROGRAMY NA DOSAH RUKY 
Expresní 20 minutový program s várkou prádla až 3 kg spolehlivě vypere 
zapomenuté prádlo na následující den. 
NonStop 60 minutový program vypere 1 kg prádla a zároveň jej dokonale 
usuší. Kalhoty, svetr, košile - vaše oblečení bude připravené včas.

MĚJTE VÍCE ČASU PRO SEBE, ŽEHLETE MÉNĚ
Funkce Parní osvěžení, zvyšuje péči o vaše prádlo, narovná vlákna a snižuje 
pomačkání oděvů až o 30 %. Díky této funkci ušetříte čas a pokud musíte 
prádlo žehlit, je to jen okamžik.
Osvěžte své prádlo 30 minut před odchodem do práce, divadla nebo na večeři. 
Parní program je skvělým pomocníkem v okamžiku, kdy je prádlo již

DVOJNÁSOBNĚ EFEKTIVNÍ PÉČE
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

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).

KOMBINOVANÉ PROGRAMY PRO PRANÍ A SUŠENÍ
Pět kombinovaných programů pro praní a sušení v 
jednom cyklu. Nezávislost, kterou si zasloužíte. 
Komfortní péče o váš šatník v jednom kroku – jemné, 
vlněné i bavlněné oblečení bude za okamžik vyprané a 
dokonale usušené. 

VYPRANÉ A USUŠENÉ PRÁDLO LUSKNUTÍM PRSTU! 
AEG přináší model kombinované pračko-sušičky v sérii 6000, který umožní v 
jednom krátkém cyklu šetrně vyprat a usušit várku prádla. S maximálním 
ohledem na efektivitu praní, úsporu energie a typ textilií. Rychlé programy šetří 
čas a jsou vždy po ruce. 

Specifikace a benefity

• Volně stojící pračka se sušičkou
• Maximální náplň praní (kg): 8 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1600 
• Kondenzační sušička - vlhkost se sráží do nádrže
• Kapacita sušení (kg): 4 
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , 20 min. 
- 3 kg, odstřeď./vypouštění, máchání , vlna suché do skříně , Delicate Dry, 
Synthetic Drying, bavlna suché do skříně , NonStop 1h/1kg, pára - osvěžení  
• Protipěnový systém
• Invertor motor pro zvýšenou účinnost a extrémně tichou práci
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení

Pračka kombinovaná se sušičkou
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Třída energetické účinnosti E
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1600
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:30
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 76

Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Ovládání Malý LED displej
Objem bubnu (l) 52
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Způsob sušení kondenzační
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 847x597x557
Maximální hloubka (mm) 557
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1700
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 140
Typ plnícího otvoru XL P10 W
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna , 20 min. - 3 kg, 

odstřeď./vypouštění, máchání , vlna 
suché do skříně , Delicate Dry, 

Synthetic Drying, bavlna suché do 
skříně , NonStop 1h/1kg, pára - 

osvěžení 
EAN kód produktu 7332543822706
Jazyk ovládacího panelu čeština
Vážený zbývající obsah vlhkosti 52.7
Maximální teplota uvnitř ošetřené 
textilie (jmenovitá kapacita praní) 
(kompletní cyklus)

41

Maximální teplota uvnitř ošetřené 
textilie (poloviční kapacita praní) 
(kompletní cyklus)

37

Technická specifikace
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