
Invertorový motor s 10letou zárukou
Invertorový motor je velmi spolehlivý, odolný, tichý a úsporný. Je založen na 
bezkartáčové invertní technologii, která snižuje vibrace a opotřebení a 
poskytuje maximální výkon při minimálním hluku. Navíc se zárukou 10 let (po 
registraci na www.aeg.cz).

Ochrana vašich oděvů
Pračka AEG je vybavena šetrným bubnem, který je speciálně navržen pro 
maximální péči o vaše oděvy. Vodní trysky zvedají a chrání vaše prádlo 
během praní. Díky většímu množství menších otvorů buben pračky snižuje 
natahování prádla, a uchovává tak tvar oděvů během odstřeďování.

Měkké a hebké oblečení jako nikdy předtím
Funkce SoftPlus zajišťuje rovnoměrnou distribuci 
aviváže doslova ke každému vláknu. Tkaniny jsou 
ochráněny, vydrží déle a vaše oblečení bude hebké a 
příjemné na dotyk. 

Energeticky účinné praní v nejkratším možném 
čase
Hodně Eco programů vám ušetří energii. Eco Úspora 
času vám ale šetří i čas. Pračka vás nechá vybrat si 
program Eco a Úspora času dohromady a vy tak 
dostanete energeticky účinné praní v tom nejkratším 
možném čase.

Dokonalá péče o vaše oblečení, úspora vody i 
energie
Technologie ProSense® automaticky  upraví délku 
praní dle aktuální náplně. Vašemu prádlu se tak 
dostane té nejšetrnější péče, a ještě ušetříte za 
spotřebu vody a energie.

Pračka předem plněná AEG ProSense™  L6FBG49WC. Stará se dvakrát tak 
efektivně o vaše prádlo: S technologií ProSense™ se každá dávka prádla 
zváží a podle toho se upraví prací cyklus - čas se sníží na nutné minimum, aby 
bylo vše dokonale čisté. Zabraňuje opotřebení a chrání barvy vašich 
oblíbených kousků. En. třída: A+++-30 %,

Seznamte se se strážcem každodenního oblečení
Každodenní oblečení potřebuje péči, aby zůstalo déle jako nové. Ať perete 
pouze jednu košili nebo naplníte celou pračku, díky AEG snížíte opotřebení 
oblečení na minimum. Technologie ProSense® upraví délku programu a 
spotřebu vody a energie potřebné pro důkladné vyprání dané náplně. Udržuje 
tím nejlepší vzhled oděvů a zároveň

Specifikace a benefity

• Náplň prádla: 9 kg
• Maximální rychlost odstřeďování: 1400 ot./min.
• Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.82 kWh, 51 l při programu bavlna 60° s 
náplní 9 kg
• Program pro hedvábí
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, 
20 min. - 3 kg, outdoor, peřiny, sport, odstřeď./vypouštění, antialergický 
• Volba pro extra máchání
• Funkce pro odstranění skvrn
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Funkce odložený start
• Protipěnový systém
• Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3 dlouhé přihrádky
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Ochrana proti vytopení
• Rozměry VxŠxH (mm): 850 x 600 x 660

Pračka hluboká předem plněná ProSense™
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Kapacita praní (kg) 9
Energetická třída A+++ -30%
Účinnost odstřeďování B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 152,0
Roční spotřeba vody (l) 10390
Rozměry (mm) 850x600x660
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Střední LCD displej

Prací programy
Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna/hedvábí, 20 min. - 3 kg, 

outdoor, peřiny, sport, 
odstřeď./vypouštění, antialergický 

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) 0.82
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 
60°C (kWh) 0.57

Čas praní - bavlna 60°C (min) 265
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 
60°C (min) 255

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 51
Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 40

Spotřeba energie ve stavu vypnuto 
(W) 0,30

Objem bubnu (l) 68
Typ motoru ÖKOInvertor
Hlučnost při praní dB(A) 51
Hlučnost odstřeďování dB(A) 75
Vlhkost v % po max. odstředění 
(2010/30/EC) 52

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Funkce

zap./vyp., Soft Plus, antialergické, 
start/pauza, výběr teploty, výběr 

otáček, skvrny/předpírka, máchání, 
úspora času, odložený start

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka kabelu (m) 1.8
Délka napouštěcí hadice (cm) 130
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Woolmark Modrý
Barva ovládacího panelu Bílá
Front door XXXL W
EAN kód produktu 7332543574575
Jazyk na panelu čeština

Technická specifikace
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