
ÖKOINVERTER, HET LAAGSTE ENERGIEVERBRUIK
De energie-efficiënte ÖKOInverter-motor biedt u de hoogste efficiëntie en 
duurzaamheid, en zorgt voor de beste prestaties, ongeacht het programma dat 
u selecteert.

VERZORGING VAN KLEDING. WATER- EN 
ENERGIEBESPARING
Met de ProSense®-technologie wordt elke lading 
gewogen, om de cyclus op maat aan te passen. Deze 
wordt afgestemd op de minimale tijd die noodzakelijk is 
voor een complete reiniging. Hierdoor wordt slijtage 
beperkt en worden de kleuren van uw klassiekers 
beschermd.

GENIET VAN HET GEVOEL VAN ZACHTE KLEDING
De SoftPlus-optie zorgt ervoor dat de wasverzachter elk deel van de stof 
bereikt wanneer het de trommel binnenkomt, en dat uw kleding zachter, 
zijdeachtiger en gladder aanvoelt dan ooit, terwijl de vezels worden beschermd 
en de levensduur van elk kledingsstuk wordt verlengd.

MINDER STRIJKWERK. OPGEFRISTE KLEDING
Met de ProSteam®-technologie kunt u een wascyclus afronden met stoom om 
kreuken te verminderen, of een apart stoomprogramma gebruiken om uw 
kleding op te frissen, zodat u dag na dag moeiteloos een frisse afwerking 
verkrijgt.

Introductie van de beschermer van uw mooiste hemden
De ProSteam®-technologie in de wasmachine voor bovenaan laden van de 
AEG 7000-serie, met een ruimtebesparend ontwerp, gebruikt stoomkracht om 
kreuken te verwijderen en kleding op te frissen. Voor een moeiteloze 
afwerking, dag na dag. 

Voordelen en specificaties

• Bovenlader
• 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.
• Maximaal vulgewicht: 7 kg 
• Maximaal centrifugeertoerental: 1300 tpm
• Groot display
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• Woolmark Green gecertificeerd
• Startuitstel
• Automatische trommel positionering  
• Onbalans-correctiesysteem
• Fuzzy Logic, past het wasprogramma aan de belading aan
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Stelpoten: 2 verstelbare en 2 wielen
• Extra wieltje voor makkelijke verplaatsing
• Wasprogramma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wool\Silk, 
Steam, 20min 3Kg, Outdoor, Duvet, Jeans, Anti-Allergie
• Overloopbeveiliging
• Zijde programma voor kwetsbare kledingstukken
• * 10% energiezuiniger (41,2) dan energieklasse A+++ (EEI 46), berekend 
volgens EU-richtlijn 1061/2010
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Buitenmaten hxbxd (mm) 890x400x600(max)
Maximaal vulgewicht wassen (kg) 7
Energie-efficiëntieklasse A+++
Jaarlijks energie (kWh)- en 
waterverbruik (liter) 157,0 - 9990

Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) 0.86 - 245
Katoen 60°C, halve lading - energie 
(kWh), tijd (min) 0.51 - 185

Katoen 40°C, halve lading - energie 
(kWh), tijd (min) 0.49 - 185

Energieverbruik in 'uit' stand (W) 0,30
Energieverbruik in 'stand-by' (W) 0,30
Centrifugeer-efficiëntieklasse B
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) 1300

Declaratie programma Std cotton 60 half & full load;Std 
cotton 40 half load

Duur 'stand-by' na afloop programma 
(min) 5

Geluidsniveau bij wassen (dB) 49
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) 78
Restvochtpercentage 53
Installatie Vrijstaand

Aansluitwaarde (W) 2200
Ampère 10
Netspanning (V) 230

Technische specificaties
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