
L7FEE96QS Wasmachine

De beschermer van je mooiste hemden

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

Minder strijken, frissere kledij

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

De beste zorg voor je kleding, volledig
automatisch.
De intelligente sensoren van AutoDose berekenen de
juiste hoeveelheid wasmiddel en -verzachter.
Overdoseren wordt voorkomen, waardoor je kleding
langer mooi blijft. Katoenen kleding blijft tot wel
driemaal langer bestand tegen scheuren.

Meer voordelen :
Pas de instellingen aan om jouw kleding de zorg te geven die ze nodig heeft.
Met de My AEG Care-app.

•

Verzorgt je kleding. Bespaart water en energie•

Geniet van zachtere kleding•

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•
Wascapaciteit: 9 kg•
Maximale zwiersnelheid: 1600 t/min•
Zeer lage verbruikswaarden: 0.87 kWh
per 54 l voor katoenprogramma op
60°C

•

Programma's: Katoen, Katoen eco,
Synthetisch, Delicaat, Wool/Silk,
Steam, Anti-allergie, 20Min 3Kg,
Outdoor, Jeans, Machine Clean,
Gemakkelijk strijken, Denim,
Beddengoed, Donsdeken, Sport,
Microvezel, Handdoeken, Fleece,
Werkkledij, Gordijn, Spoelen, Pompen,
Zwieren

•

Programma zijde•
Uitgestelde start•
Tijdsbesparende opties•
Optie vlekken behandelen•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Sensorgeregelde waterdosering•
Onbalans-correctiesysteem•
Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 4•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Anti-schuim spoelsysteem•
Optie extra spoelen•
Afmetingen apparaat HxBxD (mm): 850
x 600 x 605

•

Technische gegevens :

Wascapaciteit (kg) : 9•
Zwiersnelheid (rpm) : 1600•
Energieklasse : A+++•
Zwierresultaat : A•
Geluidsniveau wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau zwieren (dB) : 77•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x660(max)•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 152,0 - 10500•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.87 - 305•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.53 - 265•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.53 - 265•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Referentieprogramma voor energielabel : Standaard katoen 60°
halve en volle lading,Standaard katoen 40° halve lading

•

Restvochtpercentage na max. zwieren : 44•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230•
Zekering : 10•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
EAN Code : 7332543694808•
Netto gewicht (kg) : 77.5•
Product Partner Code : All Partn•
Commerciële energieklasse : A+++ -30%•
Adviesprijs : 1099.99•
Deur : Zilver•
Kleur bedieningspaneel : Zilver•
Motorsysteem : ÖKOInverter motor•
Woolmark : Woolmark Blue &Dash/Lenor gecertificeerd•

Productbeschrijving :


