
L8WBC61SC Předem plněná pračka se sušičkou

PŘEDSTAVUJEME OCHRÁNCE VAŠICH
OBLÍBENÝCH ODĚVŮ.
Řada praček se sušičkou AEG WD 8000 s technologií
ÖKOMix - jedinečnou technologií předmíchání, která
zajišťuje kompletní ochranu vašich oděvů najednou.

Dlouhotrvající ochrana pro praní a sušení

Patentovaná technologie ÖKOMix zaručuje
nejrovnoměrnější praní a sušení najednou. Narozdíl
od ostatních spotřebičů náš předmíchává prací
prostředek a aviváž ve vodě na nejúčinnější směs,
než je nadávkuje do bubnu. Vše jak tak plně

Technologie DualSense pro maximální péči

Naše technologie DualSense přizpůsobuje teplotu a
pohyb bubnu různým tkaninám a tomu odpovídajícím
způsobem upravuje i programy. Prací i sušicí cykly
jsou certifikovány společností Woolmark Blue, a vy se
tak nemusíte bát ani o ty nejchoulostivější tkaniny.

Další benefity
Nejvyšší přesnost i u nejmenších náplní•

Vynikající výsledky rychleji a úsporněji•

Parní program sníží pomačkání suchého prádla a zároveň ho osvěží.•

Specifikace

Volně stojící pračka se sušičkou•
Maximální náplň praní (kg): 10•
Maximální rychlost odstřeďování
(ot./min): 1600

•

Kondenzační sušička - vlhkost se sráží
do nádrže

•

Kapacita sušení (kg): 6•
Funkce odložený start•
Speciální programy pro ruční praní a
vlnu

•

Druhy programů: vlna plus , sportovní,
OKOPOWER (5kg/4h), pára - osvěžení
, máchání , odstředění/vypouštění ,
bavlna , bavlna ekonomický , syntetické
, jemné

•

Protipěnový systém•
Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850
x 600 x 605

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Kapacita praní (kg) : 10•
Kapacita sušičky (kg) : 6•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1600•
Zbytková vlhkost (%) : 44•
Funkce : proti pomačkání, rychlé, start/pauza, výběr teploty,
výběr otáček, skvrny/předpírka, zpožděný start, Mode,
automatické sušení, čas sušení, zap./vyp.

•

Displej zobrazuje : Big LED•
Technologie praní : Oko Mix•
Materiál nádrže : Carboran•
Příkon (W) : 2200•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : L8WBC61SC•
Účinnost praní : A•
Spotřeba energie při praní (kWh) : 0.86•
Spotřeba energie při praní a sušení (kWh) : 6.7•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 172•
Odhadovaná roční spotřeba praní a sušení (kWh) : 1340•
Spotřeba vody (l) : 115•
Roční spotřeba vody při praní (l) : 12200•
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l) : 23000•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 61•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 0•
Praní a sušení, bavlna 60, suché do skříně (min.) : 0•
Hlučnost při praní dB(A) : 51•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 77•
Hlučnost při sušení dB(A) : 60•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 850•
Šířka (mm) : 600•
Hloubka (mm) : 605•
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, desky ap.) : 660•
Výška balení (mm) : 900•
Šířka balení (mm) : 640•
Hloubka balení (mm) : 710•

Popis výrobku


