
Nejmodernější ökoinvertorový motor s doživotní zárukou
Ökoinvertorový motor je ten nejspolehlivější a nejodolnější ze všech. Je 
založen na bezkartáčové technologii, která snižuje vibrace a opotřebení a 
poskytuje maximální výkon při minimálním hluku. Navíc s doživotní zárukou.

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.

Účinnější denní praní
ÖKOPower představuje denní prací program, který vám nabízí vše, co 
potřebujete. Vyperte oděvy za pouhých 59 minut se skvělými výsledky a s 
menší spotřebou energie. Jedná se o ideální program pro denní používání bez 
kompromisů ve výkonu nebo v udržitelnosti.

Šetrná pára omezí zmačkání až o třetinu
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.

Každé vlákno vyčištěno a ochráněno
Díky technologii ÖKOMix se prací prostředek a aviváž 
promíchájí s vodou, rozpustí a zcela aktivují ještě než 
se dostanou do bubnu. Jedná se o vůbec první prací 
technologii, která rozvádí prací prostředky a aviváže 
zcela rovnoměrně – čímž zajišťuje, maximální ochranu 
a čistotu prádla.

Představujeme strážce jemných halenek
Technologie ÖkoMix v pračce s vrchním plněním AEG řady 8000 zaručuje 
praní a péči o každý šev, vlákno i nit v jemných oděvech dokonce i u krátkých 
programů. Jejich kvalita zůstane ochráněna – to vše v praktickém a prostorově 
úsporném provedení.

Specifikace a benefity

• Vrchem plněná pračka
• Náplň prádla: 7 kg 
• Maximální rychlost odstřeďování: 1300 ot./min.
• Velký LCD grafický displej 
• Prací programy: bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna plus , pára - osvěžení 
, OKOPower, antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg, outdoor, peřiny 
• 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
• Rozměry VxŠxH (mm): 890 x 400 x 600 
• Soft Opening - jemné otevírání dveří bubnu
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Kapacita praní (kg) 7
Energetická třída A+++ -30%
Účinnost odstřeďování B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1300
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 120
Roční spotřeba vody (l) 9990
Rozměry (mm) 890x400x600
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Střední LCD displej

Prací programy
bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna 
plus , pára - osvěžení , OKOPower, 

antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg, 
outdoor, peřiny

Funkce

odložený start, ekonomické, zap./vyp., 
máchání, výběr otáček, 

skvrny/předpírka, start/pauza, pára, 
výběr teploty, úspora času

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) 0.77
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 
60°C (kWh) 0.37

Čas praní - bavlna 60°C (min) 275

Čas praní - bavlna, poloviční náplň 
60°C (min) 215

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 43
Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 34

Objem bubnu (l) 42
Typ motoru ÖKOInvertor
Hlučnost při praní dB(A) 49
Hlučnost odstřeďování dB(A) 79
Vlhkost v % po max. odstředění 
(2010/30/EC) 53

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) 202
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
EAN kód produktu 7332543649440
Produktové číslo pro partnery All Open
Jazyk na panelu čeština

Technická specifikace
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