
Šetrná pára omezí zmačkání až o třetinu.
Věnujte více času svým oblíbeným činnostem a méně žehlení. Technologie 
ProSteam® umožňuje zakončit prací cyklus párou, která minimalizuje 
pomačkání až o třetinu. Pro rychlé osvěžení a vyhlazení prádla můžete použít i 
samostatný parní program.

Automatické dávkování pro nejlepší péči
Inteligentní senzory AutoDose vypočítají přesné 
množství pracího gelu a aviváže. Prádlo tak není 
zbytečně namáháno díky přílišnému množství pracího 
gelu, ani nešedne díky příliš malému dávkování. Bavlna 
je díky funkci AutoDose dokonce 3x odolnější proti 
potrhání.

Nová generace praní s aplikací My AEG Care
Připojte svou pračku s konektivitou k aplikaci My AEG 
Care a dopřejte svým oděvům péči, jakou si zaslouží. 
Celý prací cyklus budete mít pod kontrolou odkudkoli. 
Získáte přístup k praktickým radám, jak se správně 
starat o různé typy oblečení, a spoustě dalších 
užitečných informací.  

Specifikace a benefity

• Náplň prádla: 9 kg
• Maximální rychlost odstřeďování: 1600 ot./min.
• Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.58 kWh, 55 l při programu bavlna 60° s 
náplní 9 kg
• Systém Jet – funkce přímého sprchování
• Program pro hedvábí
• 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 přetečení se sensorem AquaControl
• Rozměry VxŠxH (mm): 847 x 597 x 631
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Kapacita praní (kg) 9
Energetická třída A+++ -50%
Účinnost odstřeďování A
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1600
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 108,0
Roční spotřeba vody (l) 10500
Rozměry (mm) 847x597x660
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Velký LED displej

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 

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) 0.58
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 
60°C (kWh) 0.4

Čas praní - bavlna 60°C (min) 270

Čas praní - bavlna, poloviční náplň 
60°C (min) 220

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 55
Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 39

Spotřeba energie ve stavu vypnuto 
(W) 0,30

Objem bubnu (l) 69
Typ motoru ÖKOInvertor
Hlučnost při praní dB(A) 47
Hlučnost odstřeďování dB(A) 75
Vlhkost v % po max. odstředění 
(2010/30/EC) 44

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

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 Green

Technická specifikace
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