
L8FBE48SI Předem plněné pračky

Představujeme strážce jemných halenek

Vestavná tichá pračka AEG 8 000 se snadno začlení
mezi další spotřebiče. Technologie ÖKOMix míchá
prací prostředky a aviváž ve vodě, než je nadávkuje
do bubnu. Zajišťuje tak šetrnou péči o jemné tkaniny i
u kratších programů.

Ochrana každého vlákna díky technologii ÖKOMix

Díky technologii ÖKOMix se prací prostředek a aviváž
promíchá s vodou dřív, než se dostanou do bubnu.
Jedná se o první technologii, která dávkuje prací
prostředky a aviváže rovnoměrně, čímž zajišťuje péči
pro všechna vlákna.

Praní v délce 59 minut s programem ÖKOPower

S pracím programem ÖKOPower vyperete oděvy za
pouhých 59 minut se skvělými výsledky a s menší
spotřebou energie. Jedná se o ideální program pro
každodenní praní bez kompromisů ve výkonu nebo v
udržitelnosti.

Další benefity
Osvěžte prádlo a eliminujte jeho pomačkání pomocí technologie ProSteam•

Dopřejte svému oblečení program na míru díky technologii ProSense®•

Užívejte si klidného domova s pračkami AEG•

Specifikace

Pračka pro plně integrovanou instalaci
v kuchyni

•

Náplň prádla: 8 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1400
ot./min.

•

Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.63
kWh, 52 , při programu bavlna 60° s
náplní 8 kg

•

Systém Jet – sprchování prádla•
Program pro hedvábí•
Prací programy: jemné , syntetické ,
bavlna ekonomický , OKOPower, pára,
odstředění/vypouštění , máchání ,
antialergický , peřiny, 20Min 3Kg,
sportovní, džínovina, vlna/hedvábí,
bavlna , vyp / zap

•

Volba pro extra máchání•
Nastavení pro úsporu času•
Funkce pro odstranění skvrn•
Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
množství náplně

•

Funkce odložený start•
Protipěnový systém•
Počet přihrádek dávkovače pracího
prostředku: 3

•

Dětský bezpečnostní zámek•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Vybavení proti přetečení se sensorem
AquaControl

•

Rozměry VxŠxH (mm): 819 x 596 x
540

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 8•
Energetická třída : A+++ -40%•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1400•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 117,0•
Roční spotřeba vody (l) : 10999•
Rozměry (mm) : 819x596x553•
Barva : Bílá•
Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)•
Ovládání : Středně velký LED•
Prací programy : jemné , syntetické , bavlna ekonomický ,
OKOPower, pára, odstředění/vypouštění , máchání , antialergický
, peřiny, 20Min 3Kg, sportovní, džínovina, vlna/hedvábí, bavlna ,
vyp / zap

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.63•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.44•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 300•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 260•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 52•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 38•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Objem bubnu (l) : 52•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 50•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 68•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 52•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, skvrny, extra
máchání, Soft Plus, Plus steam, zpožděný start, úspora času,
start/pauza

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 145•
Příkon (W) : 2000•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•

Popis výrobku
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