
Invertorový motor so zárukou 10 rokov
Váš spotrebič s invertorovým motorom má dlhšiu životnosť, nižšiu spotrebu 
energie a poskytuje vysoký výkon každý deň. Navyše sa na motor vzťahuje 
záruka 10 rokov (po registrácii na aeg.sk).

Viac slobody s odloženým štartom
Odložený štart Vám umožňuje prať vtedy, kedy sa vám to hodí. Jednoducho 
nastavte čas spustenia a choďte.

SoftPlus: jemnejšie, trvácnejšie oblečenie
Funkcia SoftPlus (Jemné +) zabezpečí, že sa aviváž 
dostane pri praní ku všetkým vláknam bielizne. Pri 
záverečnom cykle je oblečenie rozprestreté proti bubnu 
práčky a aviváži je tak umožnené zmäkčiť každé vlákno 
oblečenia. Výsledkom je mäkšia bielizeň a predĺženie 
jeho životnosti.

Rýchle a energeticky úsporné pranie s funkciou 
TimeSave
TimeSave (Úspora času) umožňuje vyprať bielizeň za 
oveľa kratší čas. A vďaka funkcii Eco sa bielizeň 
vyperie s nižšími požiadavkami na energiu. Výsledkom 
je čisté, dokonale vyprané a voňavé oblečenie, 
ekonomická prevádzka a menšie vplyvy na životné 
prostredie.

Šetrite vodu a energiu s technológiou ProSense®
S technológiou ProSense Technology® je každá dávka 
odvážená, a snímače presne prispôsobia časy prania, 
čím zabezpečia optimálnu starostlivosť o každý odev. 
Vaša bielizeň zakaždým vyjde von s pocitom čerstvosti 
a novosti. A navyše ušetríte vodu a energiu.

Starajte sa o svoje obľúbené odevy a minimalizujte ich obnosenie
Starajte sa o svoje obľúbené odevy a minimalizujte ich obnosenie. Úzke 
práčky rady AEG 6000 s technológiou ProSense® zaistia optimálnu spotrebu 
vody a energie podľa aktuálnej hmotnosti každej náplne. Naše úzke spotrebiče 
zaberajú len minimum miesta, ale poskytujú maximálnu starostlivosť.

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 7 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min
• Pracie programy: Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Wool\Silk, 
20min 3Kg, jednoduché žehlenie, páperová bunda, športová bielizeň, 
džínsovina, Anti Allergy Vapour
• Možnosť extra plákania
• Možnosť skrátenia času
• Možnosť ošetrenia škvŕn
• Kontrola vyváženia náplne v bubne
• Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje sa množstvu náplne
• Posunutý štart
• Protipenový systém
• Invertný motor pre zvýšený výkon a extrémne tichý chod
• Počet priehradok dávkovača na prací prostriedok: 3
• Detský bezpečnostný zámok
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
• Ochrana proti vytopeniu

Práčka úzka spredu plnená ProSense™
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Energetická trieda D
Kapacita prania (kg) 7
Max. rýchlosť pri odstreďovanie 
(ot./min) 1200

Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 487

Jazyk panelu čeština
Spotreba vody v litroch na cyklus, na 
základe programu eco 40-60. 
Skutočná spotreba vody bude závisieť 
na tom, ako je spotrebič používaný, a 
tiež na tvrdosti vody.
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Typ motora Invertorový motor so zárukou 10 rokov
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom B

Trieda účinnosti odstreďovania B
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:25
Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 73

Rozmery (mm) 843x595x443
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Farba Biela
Farba ovládacieho panela strieborná
Predné dvere Strieborné

Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 150
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 213
Dľžka prívodného kábla (m) 1.4
Kolieska a nožičky 4 nastaviteľné nožičky
Maximálne rozmery 843x595x487

Zoznam programov

Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná 
bielizeň, Wool\Silk, 20min 3Kg, 
jednoduché žehlenie, páperová 

bunda, športová bielizeň, džínsovina, 
Anti Allergy Vapour

Objem bubna (l) 50
Príkon (W) 2200
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 10 A
Woolmark Modrý
Čiarový kód EAN 7332543715930
Vážený zostávajúci obsah vlhkosti 53
Odporúčaná predajná cena 499.00

Technická špecifikácia

Práčka úzka spredu plnená ProSense™
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