
L6SE26CC Předem plněné pračky

Váš strážce každodenního oblečení

Pečujte o své oblíbené oděvy a minimalizujte jejich obnošení. Úzké pračky řady
AEG 6000 s technologií ProSense® zajistí optimální spotřebu vody a energie
podle aktuální hmotnosti každé náplně. Naše úzké spotřebiče zabírají jen
minimum místa, ale poskytují maximální péči.

Šetřete vodou a energií s technologií ProSense®

Technologie ProSense® zváží každou náplň a snímače upraví délku praní pro
optimální péči o vaše prádlo. Oblečení vydrží déle jako nové, a navíc s menší
spotřebou vody a energie.

SoftPlus: hebké a déle jako nové

Funkce SoftPlus chrání tkaniny během změkčování. Při závěrečném cyklu
rozprostře oblečení proti bubnu pračky, aby aviváž dosáhla ke všem tkaninám.
Zanechá je měkčí než kdykoliv předtím a prodlouží životnost oblečení.

Další benefity
Funkce TimeSave urychluje praní prádla a snižuje spotřebu energie.•

S funkcí odloženého startu perete prádlo, kdy vám to nejvíc vyhovuje.•

S invertor motorem funguje váš spotřebič déle a lépe.•

Specifikace

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

•

Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.76
kWh, 47 , při programu bavlna 60° s
náplní 6 kg

•

Program pro hedvábí•
Prací programy: syntetické , jemné ,
vlna/hedvábí, antialergický, 20Min 3Kg,
snadné žehlení , Downing Jackets,
sportovní, džínovina, bavlna

•

Volba pro extra máchání•
Nastavení pro úsporu času•
Funkce pro odstranění skvrn•
Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
množství náplně

•

Funkce odložený start•
Protipěnový systém•
Invertorový motor, 10 let záruka•
Počet přihrádek dávkovače pracího
prostředku: 3

•

Dětský bezpečnostní zámek•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva ovládacího panelu : Stříbrná•
Barva : Bílá•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Materiál nádrže : Carboran•
Technologie praní : Eco ventil•
Funkce : zap./vyp., Soft Plus, zpožděný start, start/pauza, výběr
teploty, výběr otáček, skvrny/předpírka, Rinse, úspora času,
ekonomické

•

FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Typ plnícího otvoru : Chrome+Helix•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : L6SE26CC•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A+++-10%•
Účinnost praní : A•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Příkon (W) : 2000•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 137•
Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.76•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.54•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 40°C (kWh) : 0.46•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0.3•
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) : 0.3•
Roční spotřeba vody (l) : 9999•
Obvyklý program : Bavlna 60, poloviční a plná náplň, Bavlna 40,
poloviční náplň

•

Čas praní - bavlna 60°C (min) : 215•
Čas praní - bavlna 40°C (min) : 180•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 40°C (min) : 175•
Trvání pohotovostního režimu (min.) : 5•
Hlučnost při praní dB(A) : 49•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 73•
Spotřeba energie (kWh) - Trvání programu Bavlna 60 : 0.76 - 215•

Popis výrobku


