
L6FBG48SC Předem plněné pračky

Seznamte se s každodenním klasickým
ochráncem
Kvalitní oděvy se vyrábí k nošení, ale každodenní
oblečení potřebuje péči, aby se udržela jeho jakost. Ať
perete jednu košili nebo plnou náplň, pračky AEG
sníží opotřebení náležitou úpravou minimální délky
programu a spotřeby vody a energie potřebné pro

Péče o oděvy. Úspora vody i energie

Technologie ProSense® automaticky zváží každou
náplň k úpravě programu na míru. Snímače poté
upraví přesnou délku praní, čímž zajistí optimální péči
každému oděvu. Vaše prádlo tak pokaždé získá ten
svěží, nový pocit a navíc ušetříte vodu a energii.

Užívejte si pocitu měkčího oblečení

Tato pračka nabízí výsledky, kterých si všimnete,
jakmile se dokončí poslední odstředění. Protože
funkce SoftPlus zajišťuje, aby se aviváž po dosažení
bubnu dostala ke všem částem tkanin, pomáhá tím
vašim oděvům, aby byly měkčí, hedvábnější a hladší

Další benefity
Energeticky účinné praní v nejkratším možném čase•

Ochrana vašich oděvů•

Vůbec nejodolnější invertní motor•

Specifikace

Náplň prádla: 8 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1400
ot./min.

•

Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.65
kWh, 52 , při programu bavlna 60° s
náplní 8 kg

•

Prací programy: bavlna , syntetické ,
jemné , vlna plus , antialergický , rychlý
20 minutový 3 kg, New Outdoor, peřiny,
sportovní, odstředění/vypouštění

•

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

•

Dětský bezpečnostní zámek•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•
Vybavení proti přetečení se sensorem
AquaControl

•

Rozměry VxŠxH (mm): 850 x 600 x
575

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 8•
Energetická třída : A+++ -30%•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1400•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 137,0•
Roční spotřeba vody (l) : 9999•
Rozměry (mm) : 850x600x600•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Střední LCD displej•
Prací programy : bavlna , syntetické , jemné , vlna plus ,
antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg, New Outdoor, peřiny,
sportovní, odstředění/vypouštění

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.65•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.42•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 282•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 225•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 52•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 40•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Objem bubnu (l) : 53•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 50•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 74•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 52•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Funkce : zap./vyp., Soft Plus, zpožděný start, start/pauza, výběr
teploty, výběr otáček, skvrny/předpírka, Rinse, úspora času,
ekonomický

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.8•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 145•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Typ plnícího otvoru : XXXL S•

Popis výrobku

AEG ProSense™
L6FBG48SC. 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 %,
kapacita praní: 8 kg,
hlučnost při praní: 50
dB, LED displej s bílým
panelem a českými
popisky, maximální
rychlost odstřeďování:
1400 ot./min., certifikát
Woolmark Blue
garantuje, že bezpečně
vyperete i ty
nejchoulostivější
materiály určené jen k
ručnímu praní; speciální
programy: outdoor,
jemné, vlna/hedvábí,
antialergický, 20 min. –
3 kg, outdoor, lůžkoviny,
sport; speciální funkce:
Jemné+ zlepšuje
distribuci aviváže a
chrání a zjemňuje
oblečení; Skvrny: extra


