
L8FEC68SC Předem plněné pračky

PŘEDSTAVUJEME STRÁŽCE JEMNÝCH HALENEK

Vaše oblíbené kusy oblečení potřebují šetrnou péči, aby se zajistila jejich
dlouhodobá kvalita bez ohledu na to, jak často je nosíte. Naprosto poprvé tak
technologie ÖKOMix v pračkách AEG zaručuje praní a péči o každé vlákno
dokonce i u krátkých programů. Každé vlákno. Každý šev. Profesionální péče.

KAŽDÉ VLÁKNO VYČIŠTĚNO A OCHRÁNĚNO

Ve standardních pračkách se použitá aviváž dostane k méně než třetině
vláken. Díky ÖKOMix se každá trocha pracího prostředku a aviváže promíchá s
vodou, rozpustí a zcela aktivuje, než se dostane do bubnu. Jedná se o vůbec
první prací technologii, která rozvádí prací prostředky a aviváže zcela
rovnoměrně – čímž zajišťuje, že dosáhnou, vyčistí a ošetří všechna vlákna.

ÚČINNĚJŠÍ DENNÍ PRANÍ

ÖKOPower představuje denní prací program, který
vám nabízí vše, co potřebujete. Vyperte oděvy za
pouhých 59 minut se skvělými výsledky a s menší
spotřebou energie. Jedná se o ideální program pro
denní používání bez kompromisů ve výkonu nebo

More Benefits :

Features :

Náplň prádla: 8 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1600
ot./min.

•

Nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0.46
kWh, 55 , při programu bavlna 60° s
náplní 8 kg

•

Systém Jet – sprchování prádla•
Prací programy: bavlna , syntetické ,
jemné , vlna plus , pára - osvěžení ,
OKOPower, antialergický , rychlý 20
minutový 3 kg, Outdoor / Jacket Sport,
džíny

•

Volba pro extra máchání•
Nastavení pro úsporu času•
Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
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•
Vybavení proti přetečení se sensorem
AquaControl

•

Technical Specs :

Barva ovládacího panelu : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Barva : Bílá•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1600•
Materiál nádrže : Carboran•
Technologie praní : Oko Mix•
Funkce : zap./vyp., para, zpožděný start, start/pauza, výběr
teploty, výběr otáček, skvrny/předpírka, extra máchání,
nastavení, úspora času, ekonomické

•

FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Typ plnícího otvoru : P1S + Turbine•
Značka : AEG•
Model : L8FEC68SC•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kapacita praní (kg) : 8•
Energetická třída : A+++ -50%•
Účinnost praní : A•
Účinnost odstřeďování : A•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1600•
Příkon (W) : 2200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 97,0•
Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.46•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.33•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 40°C (kWh) : 0.35•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) : 0,30•
Roční spotřeba vody (l) : 10999•
Obvyklý program : Bavlna 60, poloviční a plná náplň, Bavlna 40,
poloviční náplň

•

Čas praní - bavlna 60°C (min) : 247•
Čas praní - bavlna 40°C (min) : 220•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 40°C (min) : 168•
Trvání pohotovostního režimu (min.) : 5•
Hlučnost při praní dB(A) : 47•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 75•
Spotřeba energie (kWh) - Trvání programu Bavlna 60 : 0.46 - 247•
Spotřeba (kWh) - Bavlna 60 (min.), 1/2 náplň : 0.33 - 218•
Spotřeba (kWh) - Bavlna 40 (min.), 1/2 náplň : 0.35 - 168•

Product Description :

Předem plněná pračka s
technologií ÖKOMix®
pro spolehlivou ochranu
každého vlákna. En.
třída: A+++-50 %,
kapacita praní: 8 kg,
max. rychlost
odstřeďování: 1600
ot./min., hlučnost při
praní: 47 dB, typ motoru:
ÖKOInvertor


