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Waarom een was/droogcombinatie?
Het grootste voordeel van was/droogcombinaties 
is altijd geweest dat ze minder ruimte innemen 
dan twee aparte apparaten. Dit ging echter vaak 
ten koste van de laadcapaciteit. Met de AEG was/
droogcombinaties bespaar je ruimte zonder dat je 
de hoeveelheid was per keer hoeft te verminderen. 
En dat niet alleen; omdat de AEG was/droog
combinaties zo voorzichtig met je wasgoed 
omgaan, is met de hand wassen en platliggend 
laten drogen ook niet meer nodig. Dankzij de 
geavanceerde DualSense™ technologie worden 
de trommelsnelheid en –draairichting aangepast 
op het materiaal van de kledingstukken waardoor 
ze er langer als nieuw blijven uitzien. De AEG 
DualSense™ was/droogcombinaties zijn Woolmark 
Blue gecertificeerd dus je kunt je meest delicate 
kledingstukken – zelfs wol met een handwaslabel – 
veilig wassen en drogen.



AEG DUALSENSE™

MINDER RUIMTE,
MEER ZORG

Water, energie en tijd 
worden automatisch 

afgestemd op 
het wasgoed.

Eenvoudig opfrissen 
en ontkreuken 
zodat je veel minder 
hoeft te strijken.

Bespaart ruimte en biedt dezelfde zorg 
als onze topmodel wasautomaten.
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AEG DUALSENSE™

De AEG ÖKOKombi Plus is ’s werelds meest efficiënte was/droogcombinatie. 
Dankzij de warmtepomptechnologie valt dit model in energie 

efficiëntie   klasse A40% en bespaar je dus 40% energie ten opzichte 
van vergelijkbare modellen met een Alabel.

OKOKOMBI PLUS



AEG DUALSENSE™

MODELLEN
Model

Woolmark
Energie-efficiëntieklasse
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik wassen & drogen
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik wassen
Type display
Type motor *
Maximaal vulgewicht wassen (kg)
Maximaal vulgewicht drogen (kg)
ProTex trommel
DirectSpray
Wasresultaat
Maximaal centrifugeertoerental (tpm)
Restvochtpercentage na wassen (%)
OptiSense
Silent System Plus
Startuitstel
Programma’s
- stoomprogramma’s
- handwas wol en zijde programma
- strijkvrij programma
Opties
- vlekkenbehandeling
Energieverbruik wassen/drogen (kWh)
Energieverbruik wassen (kWh)
Waterverbruik per cyclus (liter)
Geluidsniveau bij wassen (dB)
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB)
Geluidsniveau bij drogen (dB)
Waterbeveiliging
Aansluitwaarde (W)
Afmetingen hxbxd (mm)
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L99696HWD

 Blue
A40%

734  13800
218  13800

touch display
inverter

9
6
•
•
A

1600
44
•
•
•

•
•
•

•
3,67
1,09
69
51
77
66

AquaControl met alarm
2200

870x600x605

L87695NWD

Blue
A

1224  19800
210  11200

extra groot LCD
inverter

9
6
•
•
A

1600
44
•
•
•

•
•
•

•
6,12
1,05
99
49
75
61

AquaControl met alarm
2200

850x600x605

L76680NWD

Blue
A

1086  19400
214  12600
groot LCD

inverter
8
4
•

A

1600
44
•

•

•
•
•

•
5,43
1,07
97
51
76
59

AquaControl met alarm
2200

850x600x522

*  Op de inverter motor geeft AEG 10 jaar garantie. Deze 10 jaar 
motorgarantie kan eenvoudig worden aangevraagd door je 
nieuwe was/droogcombinatie te registreren op www.aeg.nl



Wil je meer informatie over AEG?
Ga dan naar de website of bezoek het vernieuwde 
Experience Center in Alphen aan den Rijn.

AEG
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 468 468

Consumer Care
Telefoon (0172) 468 172
consumenten.belangen@electrolux.nl

www.aeg.nl
www.aeg.nl/showroom

 facebook.com/aegnl

 twitter.com/aeg_nederland

PNC 801 409 555 - EAN 73 32543 89585 4 - 01/2016/10.000

My AEG-app
De Care-feed in de My AEG-app is als het ware een 
receptenboek voor je was. De vele handige tips over 
apparaten, stoffen en wasmiddelen helpen je bij het 
mooi houden van je kleding en andere stoffen. 
De app is vanaf februari 2016 beschikbaar.


