
Přesné dávkování tekutého pracího prostředku s funkcí Liquidose
Zažijte skvělé dávkování tekutého pracího prostředku s Liquidose. Prostředek 
nadávkuje do bubnu pračky přesně v ten pravý čas. Pro optimální výsledky 
praní. Oblečení je vždy svěží a čisté.  

Lehké otevírání, účinné fungování
Tato pračka s horním plněním má promyšlený systém snadného otevírání. 
Jedna ruka vám bude stačit k tomu, abyste se kdykoli snadno a pohodlně 
dostali k bubnu. 

Měkké a hebké oblečení jako nikdy předtím
Funkce SoftPlus zajišťuje rovnoměrnou distribuci 
aviváže doslova ke každému vláknu. Tkaniny jsou 
ochráněny, vydrží déle a vaše oblečení bude hebké a 
příjemné na dotyk.

Energeticky úsporné a co nejrychlejší praní
Mnoho úsporných programů vám šetří energii. Program 
Eco TimeSave šetří také váš čas. Umožňuje zvolit 
funkce ECO a TimeSave současně, čímž vám nabízí co 
nejkratší a energeticky úsporné praní.

Úsporná spotřeba vody i energie
Technologie ProSense® automaticky upraví délku praní 
podle aktuální náplně. Vašemu prádlu se tak dostane té 
nejšetrnější péče, a ještě ušetříte za spotřebu vody a 
energie.

Šetrná péče o vaše každodenní oblečení
Technologie ProSense®, kterou jsou vybaveny pračky AEG s vrchním 
plněním, zváží každou náplň a podle toho nastaví optimální délku cyklu pro 
důkladné vyprání. Pračka tak zachovává co nejlepší vzhled vašeho oblečení a 
díky kompaktnímu provedení optimálně využívá prostor.

Specifikace a benefity

• Vrchem plněná pračka
• Náplň prádla: 6 kg 
• Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot./min.
• Velký LCD grafický displej 
• Program pro hedvábí 
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, 
20 min. - 3 kg, outdoor, peřiny, snadné žehlení , odstřeď./vypouštění, 
antialergický  
• Automatické nastavení bubnu do horní pozice pro otevření na konci 
programu
• Nožičky: 2 nastavitelné nožky a 2 kolečka 
• Extra kolečka pro snadné přesouvání
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Třída energetické účinnosti D
Maximální kapacita (kg) 6
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1200
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 77

Délka cyklu, program Eco 40-60 3:17
Třída účinnosti odstředění B
Rozměry (mm) 890x400x600
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Střední LCD displej

Prací programy
Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna/hedvábí, 20 min. - 3 kg, 

outdoor, peřiny, snadné žehlení , 
odstřeď./vypouštění, antialergický 

Funkce

zap./vyp., Liquid Detergent + Led, 
Anti-Allergy + Led, start/pauza, Temp 
Selection, výběr otáček, Stains/Pw, 

máchání, úspora času, odložený start
Objem bubnu (l) 42
Typ motoru Univerzální

Woolmark Woolmark modrý
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky a 2 kolečka
Délka přívodního kabelu (m) 1.65
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 142
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
EAN kód produktu 7332543797714
Jazyk ovládacího panelu čeština
Vážený zbývající obsah vlhkosti 53.5

Technická specifikace
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