
Spolehlivě skvělý výkon
Invertní motor této pračky je ten nejspolehlivější a nejodolnější ze všech. Je 
založen na bezkartáčové invertní technologii, která snižuje vibrace a 
opotřebení a poskytuje maximální výkon při minimálním hluku.

SYSTÉM LEHKÉHO OTEVÍRÁNÍ. BEZPROBLÉMOVÉ VKLÁDÁNÍ A 
VYJÍMÁNÍ PRÁDLA 
Díky víku s otevíráním pomocí tlačítka a systému lehkého otevírání dvířek 
bubnu je vkládání a vyjímání prádla snazší a bezpečnější než kdykoli předtím. 
Úplný přístup shora. 

Pečuje o oděvy. Šetří vodu a energii
Technologie ProSense® automaticky zváží každou náplň k úpravě programu 
na míru a nastaví minimální čas, který je zapotřebí k důkladnému vyprání. 
Omezuje pomačkání a zachovává barvy vašeho oblíbeného oblečení.

Užívejte si pocitu měkčího oblečení
Funkce SoftPlus zajišťuje, aby se aviváž dostala ke každému vláknu. Vaše 
oděvy tak budou měkčí, hedvábnější a hladší než kdy předtím. Vlákna budou 
chráněna a vaše oblečení vydrží déle. 

Méně žehlení, osvěžené oděvy
Technologie ProSteam® vám umožňuje dokončit praní s dávkou páry a snížit 
tak pomačkání prádla, nebo použít samostatný parní program k osvěžení 
prádla. Každý den tak můžete svým oděvům zajistit naprosto bezchybný 
vzhled.

Představujeme strážce nažehlených košil
Technologie ProSteam® v pračkách AEG s horním plněním řady 7000, které 
mají prostorově úsporné provedení, využívá účinku páry k osvěžení a snížení 
pomačkání oděvů. Každý den tak můžete svým oděvům zajistit naprosto 
bezchybný vzhled. 

Specifikace a benefity

• Vrchem plněná pračka
• Náplň prádla: 6 kg 
• Maximální rychlost odstřeďování: 1500 ot./min.
• Velký LCD grafický displej 
• Prací programy: bavlna , Syntetika, Jemné prádlo, vlna plus , pára - 
osvěžení , antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg, Outdoor, lůžkoviny, džíny  
• Funkce odložený start
• Automatické nastavení bubnu do horní pozice pro otevření na konci 
programu
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu 
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně 
• Nožičky: 2 nastavitelné nožky a 2 kolečka 
• Extra kolečka pro snadné přesouvání.
• Invertorový motor pro zvýšený výkon a velmi tichý chod
• Rozměry VxŠxH (mm): 890 x 400 x 600 
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Kapacita praní (kg) 6
Energetická třída A+++
Účinnost odstřeďování A
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1500
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 122,0
Roční spotřeba vody (l) 9490
Rozměry (mm) 890x400x600
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Velký LCD displej

Prací programy
bavlna , Syntetika, Jemné prádlo, vlna 
plus , pára - osvěžení , antialergický , 

rychlý 20 minutový 3 kg, Outdoor, 
lůžkoviny, džíny 

Funkce

zap./vyp., para, zpožděný start, 
start/pauza, výběr teploty, výběr 
otáček, skvrny/předpírka, extra 

máchání, nastavení, úspora času, 
ekonomické

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) 0.71
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 
60°C (kWh) 0.43

Čas praní - bavlna 60°C (min) 250

Čas praní - bavlna, poloviční náplň 
60°C (min) 200

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 46
Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 35

Objem bubnu (l) 42
Typ motoru Invertor motor
Hlučnost při praní dB(A) 47
Hlučnost odstřeďování dB(A) 77
Vlhkost v % po max. odstředění 
(2010/30/EC) 44

Woolmark Woolmark Green
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky a 2 kolečka
Délka kabelu (m) 1,61
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 7332543578726
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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