
L9FEC49SC Předem plněné pračky

Je to malý ochránce černých šatů

Představte si pračku, které můžete věřit, že uchová
barvy stejně zářivé a černou stejně sytou jako v den
jejich pořízení. Nakonec není zapotřebí dělat
kompromisy v účinnosti péče. Protože vůbec poprvé
dosáhnete důkladné čistoty 60stupňového praní při

Měkčí voda, laskavější k oděvům

Voda ve všech vodovodech obsahuje minerály, které
mohou mít negativní vliv na tkaniny. Tyto pračky AEG
jsou první na světe s technologií, která je odstraňuje.
Filtrační systém iontové výměny optimalizuje vodu
přiváděnou do bubnu pro maximální účinek pracích

Každé vlákno je chráněné

Díky technologii ÖKOMix se prací prostředek a aviváž
napřed důkladně promíchá s vodou, takže jsou
všechna vlákna vašeho jemného oblečení precizně
ošetřena i při zkrácených programech. Chráníme
kvalitu při každém praní.

Další benefity
Péče o oděvy. Úspora vody i energie•

Méně žehlení. Osvěžené oděvy•

ÖKOInvertor. Dlouhá životnost a energetická účinnost•

Specifikace

Náplň prádla: 9 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1400
ot./min.

•

Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.32
kWh, 55 , při programu bavlna 60° s
náplní 9 kg

•

Systém Jet – sprchování prádla•
Prací programy: barevné Pro, jemné ,
vlna plus , pára - osvěžení ,
OKOPower, antialergický , rychlý 20
minutový 3 kg, New Outdoor, bavlna ,
syntetické

•

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

•

Funkce odložený start•
Protipěnový systém•
Počet přihrádek dávkovače pracího
prostředku: 2+1

•

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

•

Rozměry VxŠxH (mm): 850 x 600 x
605

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 9•
Energetická třída : A+++ -70%•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1400•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 65,0•
Roční spotřeba vody (l) : 10499•
Rozměry (mm) : 850x600x660•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Velký LED displej•
Prací programy : barevné Pro, jemné , vlna plus , pára - osvěžení
, OKOPower, antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg, New
Outdoor, bavlna , syntetické

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.32•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.25•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 261•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 168•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 55•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 39•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Objem bubnu (l) : 69•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 47•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 73•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 52•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Funkce : zap./vyp., para, zpožděný start, start/pauza, výběr
teploty, výběr otáček, skvrny/předpírka, extra máchání,
nastavení, úspora času, ekonomické

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 145•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Typ plnícího otvoru : P1S + Turbine•

Popis výrobku

Pračka předem plněná
AEG SoftWater
L9FEC49SC. Prádlo
jako nové i po 50
vypráních: Technologie
SoftWater čistí a
změkčuje vodu tak, aby
prací prostředky
působily co nejúčinněji,
dokonce i při nejnižších
teplotách. To umožňuje
perfektní vyprání prádla i
při teplotě 30 °C stejně
tak důkladně, jako by se
pralo při 60 °C. Prádlo si
tak zachová svoji
hebkost a tvar a každá
barva stále září jako
nová. En. třída: A+++-70
%, kapacita praní: 9 kg,
hlučnost při praní: 47
dB, velký LED displej s
nerezovým panelem a
českými popisky,
maximální rychlost
odstřeďování: 1400
ot./min., certifikát
Woolmark Blue
garantuje, že bezpečně
vyperete i ty
nejchoulostivější
materiály určené jen k
ručnímu praní; speciální
funkce: Jemné+
zlepšuje distribuci
aviváže a chrání a
zjemňuje oblečení;
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