
LTX6G261C Vrchem plněná pračka

Seznamte se s každodenním klasickým ochráncem

Technologie ProSense®, kterou jsou vybaveny pračky s vrchním plněním AEG
řady 6000, váží každou náplň a podle ní přizpůsobí program. Nastaví minimální
čas, který je zapotřebí k důkladnému vyprání. Pračka tak zachovává co nejlepší
vzhled vašeho oblečení a díky kompaktnímu provedení optimálně využívá
prostor.

Pečuje o oděvy. Šetří vodu a energii

Technologie ProSense® automaticky zváží každou náplň k úpravě programu
na míru a nastaví minimální čas, který je zapotřebí k důkladnému vyprání.
Omezuje pomačkání a zachovává barvy vašeho oblíbeného oblečení.

Užívejte si pocitu měkčího oblečení

Funkce SoftPlus zajišťuje, aby se aviváž po dosažení bubnu dostala ke všem
částem tkanin, pomáhá tím vašim oděvům, aby byly měkčí, hedvábnější a
hladší než kdy předtím, a zároveň chrání vlákna a prodlužuje životnost každého
oblečení.

Další benefity
Tento program umožňuje společnou volbu funkce ECO a TimeSave, čímž
vám nabízí co nejkratší energeticky úsporné praní.

•

Systém lehkého otevírání zajišťuje bezpečný přístup v kterémkoliv okamžiku•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 6 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1200
ot./min.

•

LCD displej•
Prací programy: bavlna , syntetické ,
jemné , vlna plus , antialergický , 20Min
3Kg, sportovní, peřiny, snadné žehlení
, odstředění/vypouštění

•

Funkce odložený start•
Měkké otevírání dveří bubnu•
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

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A+++•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 150•
Roční spotřeba vody (l) : 9490•
Rozměry (mm) : 890x400x600•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Střední LCD displej•
Prací programy : bavlna , syntetické , jemné , vlna plus ,
antialergický , 20Min 3Kg, sportovní, peřiny, snadné žehlení ,
odstředění/vypouštění

•

Funkce : zpožděný start, ekonomické, tekutý prášek, zap./vyp.,
Rinse, výběr otáček, skvrny/předpírka, start/pauza, výběr teploty,
úspora času

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.8•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 246•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 174•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 47•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 38•
Objem bubnu (l) : 42•
Typ motoru : Univerzální•
Hlučnost při praní dB(A) : 56•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 77•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 53•
Woolmark : Modrý•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné nožky a 2 kolečka•
Délka kabelu (m) : 1.65•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 142•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•
Kód produktu (PNC) : 913 123 607•

Popis výrobku


