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DE BESCHERMER VAN UW MOOISTE HEMDEN

Het zou u geen moeite mogen kosten om er elke dag
op uw best uit te zien. Onze ProSteam®-technologie
zorgt dat uw overhemden er langer netjes uitzien door
de kreukels tot wel een derde te verminderen. Minder
chemisch reinigen en strijken betekent minder

MINDER STRIJKEN. FRISSERE KLEDING

Deze wasmachines van AEG gebruiken stoom om
gekreukte kledingstukken snel en eenvoudig op te
frissen zodat u ze meteen weer kunt dragen. De korte,
zachte stoomprogramma’s verwijderen veilig alle
geurtjes en verminderen kreuken in droge stoffen. U

VERZORGT UW KLEDING. BESPAART WATER EN
ENERGIE
De ProSense®-technologie weegt automatisch elke
lading en past het programma aan. Sensoren stellen
de wastijd nauwkeurig bij zodat elk kledingstuk
optimaal wordt verzorgd. Uw kleding voelt na elke
wasbeurt weer fris en nieuw aan en u bespaart

Meer voordelen :
GENIET VAN ZACHTERE KLEDING•

ENERGIEZUINIG WASSEN OP EEN RECORDTIJD•

ÖKOINVERTER, HET LAAGSTE ENERGIEVERBRUIK•

Kenmerken :

ProSteam®-technologie met de nieuwe
PlusSteam-optie. Hiermee kunt u een
wascyclus met stoom afsluiten.

•

ProSense®-technologie meet de
grootte van de lading en past
automatisch de wastijd, en het energie-
en waterverbruik aan.

•

Groot display•
ÖKOInverter motor•
Stoomprogramma's•
Maximale zwiersnelheid: 1600 t/min•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Uitgestelde start•
Wascapaciteit: 8 kg•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.7 kWh
per 54 l voor katoenprogramma op
60°C

•

Stoomprogramma's•
Optie extra spoelen•
Tijdsbesparende opties•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 3•
Programma's: Katoen, Synthetisch,
Delicaat, Wol, Stoom Opfrissen, Anti-
allergie, Snel 20 min. 3 kg, Outdoor,
Jeans, Machine Clean

•

Nog energiezuiniger: A+++ -30%•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x600(max)•
Wascapaciteit (kg) : 8•
Energieklasse : A+++ -30%•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 137,0 - 10999•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.7 - 230•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.5 - 230•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.5 - 230•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Zwierresultaat : A•
Zwiersnelheid (rpm) : 1600•
Gedeclareerd programma : Standaard katoen 60° halve en volle
lading,Standaard katoen 40° halve lading

•

Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Geluidsniveau wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau zwieren (dB) : 77•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 550 088•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
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