
Žádné žehlení s parní funkcí ProSteam®
Jedinečná technologie parních praček ProSteam® vám umožní ještě lepší 
výsledky praní a ušetří čas, který jinak trávíte se žehličkou v ruce. Funkce 
ProSteam® umožňuje na konci programu zařadit parní fázi, která změkčí 
vlákna, narovná je a snižuje pomačkání až o třetinu. Funkci oceníte nejen v 
případě, že perete velké množství

Technologie ÖKOmix pro ochranu vláken
Díky technologii ÖKOMix se každá kapka aviváže či pracího prostředku 
promíchá s vodou, rozpustí se a aktivuje ještě předtím, než vůbec dorazí do 
bubnu. Je to první technologie pro pračky, která zcela rovnoměrně rozptýlí 
prací prostředky a aviváž, a tak zajistí čistotu a péči pro každé vlákno. 
Technologie ÖKOMix zvyšuje

Automatické dávkování AutoDose pro vynikající 
péči
Funkce AutoDose automaticky dávkuje potřebné 
množství pracího prostředku a aviváže v reakci na 
velikost várky prádla. Inteligentní senzory AutoDose 
vypočítají přesné množství pracího gelu a aviváže pro 
dosažení skvělých výsledků praní s optimálním 
množstvím pracího prostředku. Prádlo tak není

Nová generace praní s aplikací My AEG Care
Připojte svou pračku s konektivitou k aplikaci My AEG 
Care a dopřejte si skutečný komfort při praní prádla. S 
aplikací MY AEG Care máte celý prací cyklus pod 
kontrolou odkudkoli. Získáte přístup k praktickým 
radám, jak se správně starat o různé typy oblečení a 
spoustě dalších užitečných informací.

Rychlý program ÖKOpower
Celková délka programu je 59 minut, má vynikající 
účinnost a zcela spolehlivě zvládá vyprat větší objemy 
prádla. Ideálně využijete v okamžiku, kdy se vám vrátí 
školáci domů a je třeba vyprat dresy na sportovní 
utkání, zapomenuté kalhoty anebo jste o víkendu měli 
spoustu jiných aktivit.

Specifikace a benefity

• Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.58 kWh, 55 l při programu bavlna 60° s 
náplní 9 kg
• Systém Jet – funkce přímého sprchování
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , OKOPower, syntetika, jemné prádlo, 
vlna/hedvábí, pára, antialergický , 20 min. - 3 kg, outdoor, čištění pračky, 
džíny , džínovina, povlečení, peřiny, sport, mikrovlákno, ručníky, fleece , 
pracovní oblečení, závěsy , máchání , vypouštění , odstřeďování 
• Volba pro extra máchání
• Nastavení pro úsporu času
• Funkce pro odstranění skvrn
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Protipěnový systém
• Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Vybavení proti vyplavení se sensorem AquaControl
• Maximální rozměry VxŠxH (mm): 847 x 597 x 660
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Třída účinnosti odstředění B
Rozměry (mm) 847x597x631
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , OKOPower, 
syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, 

pára, antialergický , 20 min. - 3 kg, 
outdoor, čištění pračky, džíny , 

džínovina, povlečení, peřiny, sport, 
mikrovlákno, ručníky, fleece , pracovní 

oblečení, závěsy , máchání , 
vypouštění , odstřeďování 

Délka cyklu, program Eco 40-60 3:40
Objem bubnu (l) 69
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Zbytkový obsah vlhkosti (%) 50

Funkce

zap./vyp., pára, odložený start, 
start/pauza, výběr teploty, výběr 
otáček, skvrny/předpírka, úspora 

času, nastavení, Softener, Detergent
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
Woolmark Woolmark zelený
Barva ovládacího panelu Nerezová ocel
Přední dvířka stříbrná
EAN kód produktu 7332543693801
Jazyk na panelu čeština
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1551
Třída energetické účinnosti B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B

Technická specifikace
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