
PROGRAM HYGIENE - ODSTRAŇUJE VÍCE NEŽ 99,99 % BAKTERIÍ A 
VIRŮ*
Program Hygiene certifikovaný společností Swissatest je vysoce účinný prací 
cyklus, který z oblečení odstraní více než 99,99 % bakterií a virů*. Udržováním 
teploty praní nad 60 °C můžete také snížit množství alergenů.

VĚTŠÍ FLEXIBILITA S FUNKCÍ TIMESAVE PLUS - EFEKTIVNÍ PRANÍ V 
NEJKRATŠÍM MOŽNÉM ČASE
Stačí zvolit možnost TimeSave, která zkrátí dobu trvání cyklu až na 
dvojnásobek, čímž dosáhnete efektivního a co nejrychlejšího praní.

AUTODOSE CHRÁNÍ ODĚVY A DÁVKUJE AŽ O 60 % 
MÉNĚ PRACÍHO PROSTŘEDKU*
AutoDose pomocí senzorů přesně nastaví množství 
pracího prostředku a aviváže. Automaticky dávkuje 
správné množství prostředků pro každou várku prádla a 
snižuje jejich spotřebu až o 60 %.*  Vaše bavlněné 
oblečení díky tomu déle odolá opotřebení a výsledek 
praní bude perfektní.*

SNADNÉ PŘIPOJENÍ, OVLÁDÁNÍ A DOKONČENÍ 
PRANÍ POMOCÍ APLIKACE MY AEG CARE
Nastavte si na dálku programy na míru, získejte 
doporučení cyklů pro vaše oděvy a dostávejte 
upozornění, když je vaše prádlo připraveno. Vlastní 
péče o prádlo na dosah ruky.

PROSENSE® OPTIMALIZUJE PRACÍ PROGRAMY A 
SNIŽUJE SPOTŘEBU ENERGIE, VODY A ČASU AŽ 
O 30 %*
ProSense® automaticky zváží várku prádla a nastaví 
všechny parametry programu. Automaticky optimalizuje 
spotřebu energie, vody až o 30 %*. Senzory upraví 
dobu praní a zajistí optimální péči o oděvy. Prádlo bude 
vždy čisté, svěží a v perfektní kondici.

Perfektní vzhled každý den
Pračka 6000 ProSense® automaticky nastaví čas, spotřebu vody a energie 
podle velikosti náplně, i když jde jen o jednu košili nebo prádlo z celého týdne. 
Zajistí, aby se vaše oblečení pralo pouze po nezbytně slouho dobu 
k dlouhodobému zachování barev a materiálů. 

Specifikace a benefity

• Prací programy: Smíšené prádlo 69min, Eco 40-60, bavlna , syntetika, 
jemné prádlo, vlna , 20 min. - 3 kg, džínovina, outdoor, Hygiena
• Volba pro extra máchání
• Funkce pro odstranění skvrn
• Protipěnový systém
• Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Vybavení proti vyplavení se sensorem AquaControl
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Třída energetické účinnosti A
Maximální kapacita (kg) 8
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Maximální hloubka (mm) 600
Jazyk ovládacího panelu čeština
Spotřeba vody v litrech na cyklus, na 
základě programu eco 40-60. 
Skutečná spotřeba vody bude záviset 
na tom, jak je spotřebič používán, a na 
tvrdosti vody

43

Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:15
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Rozměry (mm) 850x600x575
Instalace Volně stojící spotřebič
Barva Bílá
Barva ovládacího panelu Bílá
Barva předních dvířek bílá
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Délka přívodního kabelu (m) 1.8

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Maximální rozměry (mm) 850x600x600

Prací programy
Smíšené prádlo 69min, Eco 40-60, 

bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , 
20 min. - 3 kg, džínovina, outdoor, 

Hygiena
Objem bubnu (l) 68.6
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Woolmark Woolmark Blue +  Certified Ariel/Lenor
EAN kód produktu 7332543979196
Vážený zbývající obsah vlhkosti 53.4

Technická specifikace

Pračka hluboká předem plněná ProSense® 6000 AutoDose

LFR61842QC


