
ÖKOinvertor - dlouhá životnost a energetická účinnost
Srdcem vybraných praček a sušiček je motor ÖKOinvertor, který je mimořádně 
tichý, výkonný a úsporný. Bezkartáčová magnetická technologie minimalizuje 
mechanické tření uvnitř motoru, čímž se prodlužuje jeho životnost a snižuje 
poruchovost. Využijte doživotní záruky na ÖKOinvertor motor (po registraci na 
www.aeg.cz).

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

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

Šetřete vodou a energií s technologií ProSense®
Technologie ProSense® přizpůsobuje spotřebu vody a 
energie i dobu praní podle várky prádla, ať už jde o 
jediné tričko nebo prádlo za celý týden. Optimální 
spotřebu vody a energie umožňují speciální a citlivé 
senzory, které inteligentně ovládají nastavení cyklu a 
starají se o to, aby se vaše prádlo

Technologie SoftWater. Měkčí voda. Nižší teploty. 
Šetrnost k oděvům.
Voda z kohoutku obsahuje minerály, které mohou 
poškozovat tkaniny. Pračky AEG s technologií 
SoftWater jsou první na světě s filtračním systémem na 
bázi iontové výměny, který čistí a změkčuje vodu 
přiváděnou do bubnu. Tím se maximalizuje účinek 
pracích prostředků a aviváže i při těch nejnižších

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

Černá zůstane černou
Představte si pračku, které můžete věřit, že uchová všechny barvy na oblečení 
stejně zářivé a syté jako v den jeho pořízení. Vůbec poprvé dosáhnete 
důkladné čistoty již při pouhých 30 °C. Barva, tvar i přijmený omak zůstanou u 
každého oblečení zachovány. Při každém praní. 

Specifikace a benefity

• Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.32 kWh, 53 l při programu bavlna 60° s 
náplní 9 kg
• Systém Jet – funkce přímého sprchování
• Prací programy: vlna/hedvábí, pára, OKOPower, 20 min. - 3 kg, outdoor, 
antialergický , Eco 40-60, bavlna , syntetika, ColourPro, jemné prádlo
• 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 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
vlna/hedvábí, pára, OKOPower, 20 
min. - 3 kg, outdoor, antialergický , 

Eco 40-60, bavlna , syntetika, 
ColourPro, jemné prádlo

Délka cyklu, program Eco 40-60 3:40
Objem bubnu (l) 69
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 72

Zbytkový obsah vlhkosti (%) 52

Funkce

zap./vyp., pára, antialergické, 
start/pauza, výběr teploty, výběr 
otáček, skvrny/předpírka, pouze 

máchání, nastavení, úspora času, 
odložený start

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 7332543530380
Jazyk na panelu čeština
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1351
Třída energetické účinnosti A
Třída emisí hluku šířeného vzduchem A

Technická specifikace
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