STRÁŽCI
OBLEČENÍ

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ÚZKÉ PRAČKY AEG

ü KOMPAKTNÍ ROZMĚRY
Úzké předem plněné pračky nabízí skvělý poměr kapacity a hloubky.
Vyprat můžete až 6 kg prádla při unikátní hloubce pouhých 38 cm,
či až 7 kg s hloubkou 45 cm.
6 kg = 38 cm hloubka

7 kg = 45 cm hloubka

ü FLEXIBILITA
Upravte si délku programů dle vlastních preferencí: ať už pospícháte nebo toužíte
prát co nejekologičtěji. Pomocí tlačítka „Úspora času“ čas praní zkrátíte, pomocí tlačítka
„ECO“ naopak prodloužíte. Pro rychlé praní lze využít 20minutový program,
který vypere až 3 kg prádla. S funkcí odloženého startu posunete
začátek praní až o 20 hodin.

ü DOKONALÁ ČISTOTA
Antialergický program v kombinaci s vysoce účinnou párou umožňuje odstranění
bakterií a alergenů z oděvů. Zajišťuje hygienické a zároveň jemné čištění.
Skvěle se tak hodí i pro bílé prádlo, ručníky a lůžkoviny.

ü ŠETRNOST
Dejte sbohem ručnímu praní. I oděvy se symbolem ručního praní na štítku můžete vyprat
s použitím speciálních programů určených pro jemné prádlo, vlnu či hedvábí. Programy
jsou k vašemu oblečení ještě šetrnější než ruční praní a zbytečně nezatěžují vlákna.
Prádlo si tak zachová svůj tvar i barvu.

ü SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Speciální programy na outdoorové oblečení a péřové bundy pro aktivní osoby zajistí,
aby byly u oblečení zachovány jejich voděodolné funkční vlastnosti. S jemným programem
na denim zůstane džínovina déle jako nová.
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PROSENSE™
üzaručíTECHNOLOGIE
nejlepší ošetření každého kusu oblečení.

FUNKCE JEMNÉ+
ü
Aktivováním funkce Jemné+ je zajištěno rovnoměrné

Pomocí senzorů zjistí hmotnost každé náplně prádla
a spustí prací cyklus přesně na míru. Prádlo se tak
nepere zbytečně dlouho a oblečení vypadá déle jako
nové. Pračka šetří spotřebu vody a energie.

a důkladné rozložení aviváže do již navlhčeného
prádla, a to ještě před posledním mácháním.
Prádlo je tak jemnější, voní déle a vlákna nejsou
zbytečně zatěžována.
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ü DESIGN A ČESKÝ PANEL

ü ZÁRUKA 10 LET NA MOTOR

Pračky AEG se díky inovativnímu designu stanou
ozdobou každé koupelny. Symetrický design s otočným
ovladačem uprostřed utváří prémiový vzhled. Otočný ovladač
je z nerezové oceli a má vysoce kvalitní kovový povrch.
Jasný, široký a intuitivní displej v češtině nabízí při ovládání
spotřebiče maximální komfort.

Na moderní invertorové motory, které jsou bezuhlíkové,
tiché a výkonné, nabízíme prodlouženou záruku 10 let
(po registraci na www.aeg.cz/prodlouzenezaruky).
Na model AEG ProSense L6SE47SCE
nabízíme 5 let záruku na celý model
(po registraci na www.aeg.cz/prodlouzenezaruky)

ü WOOLMARK CERTIFIKACE

ü PAUZA PRO PŘIDÁNÍ PRÁDLA

Patentovaný program na vlnu získal modrý
certifikát Woolmark. Dokazuje tak, že pračky
AEG perou mimořádně jemně a šetrně. Program je
vhodný i pro vlnu určenou pouze k ručnímu praní.

Zapomněli jste do pračky přidat nějaké prádlo?
Stačí na pračce stisknout „Start/Pauza”. Pokud není voda
nad úrovní dveří, dveře se po pár vteřinách otevřou.
Přidané prádlo bude vyprané perfektně a bez kompromisů.
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