
LTX7E273C Vrchem plněná pračka

Představujeme ochránce elegantních košil

Technologie ProSteam® v pračkách AEG s horním plněním řady 7000, které
mají prostorově úsporné provedení, využívá účinku páry k osvěžení a snížení
pomačkání oděvů. Každý den tak můžete svým oděvům zajistit naprosto
bezchybný vzhled.

Méně žehlení. Osvěžené oděvy

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.

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.

Další benefity
Funkce SoftPlus zajišťuje, aby se aviváž po dosažení bubnu dostala ke všem
částem tkanin

•

Spolehlivě skvělý výkon•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 7 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1200
ot./min.

•

LCD displej•
Prací programy: bavlna , syntetické ,
jemné , vlna plus , pára - osvěžení ,
antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg,
New Outdoor, peřiny, džíny

•

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

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 7•
Energetická třída : A+++•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 140,0•
Roční spotřeba vody (l) : 8990•
Rozměry (mm) : 890x400x600•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Střední LCD displej•
Prací programy : bavlna , syntetické , jemné , vlna plus , pára -
osvěžení , antialergický , rychlý 20 minutový 3 kg, New Outdoor,
peřiny, džíny

•

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

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.84•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 241•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 180•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 46•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 38•
Objem bubnu (l) : 42•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 49•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 78•
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) : 142•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•

Popis výrobku

Pračka vrchem plněná
AEG ProSteam®
LTX7E273C. Nežehlete
- omezí zmačkání o
třetinu: Technologie
ProSteam® umožňuje
zakončit prací cyklus
párou, která omezí
zmačkání, nebo použít
samostatný parní
program pro osvěžení
prádla – zajistí tak
dokonalý výsledek bez
námahy, den za dnem.
En. třída: A+++-20 %,
kapacita praní: 7 kg,
hlučnost při praní: 47
dB, střední LED displej s
bílým panelem a
českými popisky,
maximální rychlost
odstřeďování: 1200
ot./min., certifikát
Woolmark Green
garantuje, že bezpečně
vypere ty
nejchoulostivější
materiály určené jen k
ručnímu praní při
splnění nejvyšších
energetických nároků;
speciální programy:
jemné, vlna, parní
osvěžení, antialergický,
20 min. do 3 kg,
outdoor, lůžkoviny,
džíny; speciální funkce:


