
Inverterski zmogljivi motorji
Zaradi inverterskega motorja vaš stroj zdrži dlje. Porabi manj energije, obenem 
pa dan za dnem zagotavlja zmogljivost visokega standarda.

Imejte več svobode z zamikom vklopa
Zamik vklopa vam omogoča prati perilo, ko to želite. Nastaviti morate le čas 
vklopa.  

SoftPlus: mehkejše, dalj časa obstojno perilo
Softplus zaščiti in zmehča tkanine. Pri končnem ožemanju so oblačila 
razporejena po steni bobna stroja. Mehčalec pride do vsakega delčka tkanine. 
Zato so oblačila mehkejša kot kdajkoli. Obenem pa so zaščitena vlakna in 
podaljšana življenjska doba vsakega oblačila.

Hitro in energijsko učinkovito pranje s TimeSave 
Za pranje perila porabite čim manj časa in energije s TimeSave. Združite 
funkciji Eco in TimeSave ter skrajšajte program pranja brez slabših rezultatov.

Prihranite vodo in energijo s tehnologijo ProSense® 
Pri tehnologiji ProSense® se vsaka količina perila stehta, tipala pa natančno 
prilagodijo čas pranja, kar zagotavlja najboljšo nego za vsako tkanino. Vaše 
perilo je vsakokrat sveže in na otip kot novo. Poleg tega prihranite vodo in 
energijo.

Spoznajte zaščito za priljubljena klasična oblačila

Ohranite priljubljena klasična oblačila z ozkimi stroji AEG serije 6000 s 
tehnologijo ProSense® in zmanjšajte obrabo. ProSense prilagodi vsak 
program glede na težo in zagotavlja pravo količino vode in energije. Naši ozki 
stroji zavzamejo malo prostora, obenem pa zagotavljajo najboljše pranje.

Prednosti in značilnosti

• Zamik vklopa
• Sistem za uravnoteženje bobna
• Indikator za predoziranje pralnega sredstva
• Tehnologija Fuzzy Logic, prilagajanje programa količini perila
• Varovalo za otroke
• Protipoplavna zaščita
• Možnost SoftPlus
• Programi: Eco 40-60, bombaž, sintetika, občutljivo, Wool\Silk, 20min 3Kg, 
lahko likanje, Downing Jackets, program za zunanja oblačila, Jeans, Anti 
Allergy Vapour 

pralni stroj-polnjenje spredaj
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Zmogljivost pranja (kg) 7
Razred energijske učinkovitosti A+++
Maksimalno število obratov/min 1200
Sistem motorja Inverter
Prostornina bobna 50

Programi

Eco 40-60, bombaž, sintetika, 
občutljivo, Wool\Silk, 20min 3Kg, 
lahko likanje, Downing Jackets, 

program za zunanja oblačila, Jeans, 
Anti Allergy Vapour

Zunanje mere (VxŠxG) v mm 845x595x450
Učinek ožemanja B
Letna poraba el. energije (kWh) 139,0
Letna poraba vode (l) 10000
Odstotek vlage po maksimalnem 
ožemanju 53

Glasnost pri pranju (dB(A)) 49
Glasnost pri ožemanju (dB(A)) 73
Poraba energije pri pranju bombaža 
(60°) 0.81

Trajanje standardnega programa za 
bombaž 60 ° C pri polni obremenitvi 
(min)

275

Poraba vode pri programu bombaž60 
v l 43

Depth max, mm 490
Kolesa 4 nastavljive nogice
Dolžina kabla (m) 1.4
Priključna moč (W) 2200
Moč (V) 230
Varovalka (A) 10
Frekvenca (MHz) 50
Certifikat Woolmark Woolmark Blue
Det. dispenser compartments no SHORT 3
PNC koda 914341153
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka
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