
Een stille machine voor een comfortabel huis
De stille wasmachine garandeert weinig geluid tijdens een cyclus. 
Onderbrekingen worden beperkt en comfort blijft behouden.

Wassen en drogen in slechts 1 uur
In slechts een uur zijn outfits klaar om gedragen te worden dankzij het 
NonStop 60-minuten-programma. Kleine ladingen kunnen makkelijk in 1 cyclus 
gewassen en gedroogd worden. Biedt absoluut gemak en boet niet in aan 
zorg.

Cycli op maat met ProSense Technology®
ProSense Technology® past de was- en droogtijd 
automatisch aan het wasgoed aan. Hierdoor wordt het 
wasgoed optimaal behandeld en wordt tijd, energie en 
water bespaard. Hierdoor wordt het meest efficiënte 
'dry-to-dry'-proces gebruikt.

Elk item wordt opgefrist met stoom
Het stoomprogramma frist kleding op zonder een 
volledige wascyclus. De stoom in de trommel maakt de 
vezels zachter,vermindert kreuken, wat minder strijken 
betekent. En dit voorkomt dat kleding te veel gewassen 
wordt en er dus langer beter uitziet.

Optimale instellingen voor verschillende stoffen 
met DualSense
DualSense-technologie past de cyclusinstellingen aan 
de soorten stoffen in de trommel aan. Kleding wordt 
gewassen en gedroogd op de perfecte temperatuur met 
optimale bewegingen van de trommel. Elk item behoudt 
zijn vorm en maat. In 1 cyclus.

Maak kennis met de bescherming tegen slijtage
De 7000 Serie was-droogcombinatie van AEG past perfect bij andere 
apparaten, is stil en verzorgt fijne stoffen volledig. DualSense past de 
temperatuur en bewegingen aan elke lading aan en wast/droogt in 1 cyclus. 
Hierdoor is chemisch reinigen en handwas minder vaak nodig.

Voordelen en specificaties

• Volledig geïntegreerde was/droogcombinatie
• DualSense technologie voor behoedzaam wassen en drogen
• ÖKOInverter motor
• Groot display
• Maximaal centrifugeertoerental: 1600 tpm
• Maximaal vulgewicht wassen: 7 kg
• Droogsysteem: condensatie
• Non-stop wassen en drogen: 4,0 kg
• Startuitstel
• Stoomprogramma's
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Handwasprogramma
• Wolprogramma
• Automatisch drogen
• Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen
• Onbalans-correctiesysteem
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Programma's: Aan/Uit, Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, 
Wol/Handwas, Steam, Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Machine Clean, Anti-
Allergie, Sport Wear, Outdoor, Denim, NonStop 60min
• Overloopbeveiliging met Aqua Stop
• Stelpoten: 4 verstelbare
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Buitenmaten hxbxd (mm) 819x596x553(max)
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) D

Energie-efficiëntie-klasse 
was/droogcyclus (EU 2017/1369) E

Energieverbruik per was/droogcyclus, 
40-60 ecoprogramma (kWh/kg) (EU 
2017/1369)

2.659

Energieverbruik per wascyclus, 40-60 
ecoprogramma (kWh/kg) (EU 
2017/1369)

0.688

Wasefficiëntie-index 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) 1.04

Vochtpercentage in lading na 40-60 
ecoprogramma bij een nominale 
capaciteit (EU 2017/1369)

50

Centrifugeertoerental van 40-60 
ecoprogramma bij nominale capaciteit 
(rpm) (EU 2017/1369)

1551

Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 7

Droogcapaciteit (kg) (EU 2017/1369) 4
Waterverbruik van de 
ecoprogramma's per cyclus (liter) (EU 
2017/1369)

45

Tijdsduur van de complete was- en 
droogcyclus bij nominale capaciteit 
(h:min) (EU 2017/1369)

6:15

Gewogen energieverbruik per 100 
complete was/droogcycli (kWh) (EU 
2017/1369)

266

Waterverbruik van de complete was- 
en droogcyclus per cyclus (liter) (EU 
2017/1369)

60

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) A

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 70
Kleur wit

Extra's
Dichte bodem, Kinderslot, Extra 
spoelen, LiquiSystem, Sleutel 

transportbeveiliging
Aansluitwaarde (W) 2000
Netspanning (V) 230

Technische specificaties
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