
Gladmaken met stoom voor minder strijken
Het stoomprogramma van AEG ontspant de vezels in uw kleding zodat u ze 
niet hoeft te strijken. Zo blijft ze er langer mooi uitzien en beter aanvoelen. De 
optie om kleding snel op te frissen zonder er uitvoerige cycli op los te laten, 
betekent ook dat kleding de tijd beter doorstaat dankzij minder blootstelling 
aan temperatuur en

Ultieme flexibiliteit voor dagelijks gemak
Volledig de baas met de selectieknop Wash&Dry: kies een uitgebreide was- en 
droogcyclus zodat kleding in een moeite door worden gereinigd; of kies naar 
wens een aparte was- en droogcyclus. De ultieme flexibiliteit van een 
uitmuntende was/droogcombinatie. 

Aangepaste cycli voor absoluut gemak
ProSense Technology® past de was- en droogtijd 
automatisch aan de hoeveelheid wasgoed aan. Dit 
zorgt voor handige en economische cycli – waardoor er 
tijd, energie en water wordt bespaard – of de lading nu 
klein of groot is.

Slechts een uur voor kant-en-klare kleding
Het programma NonStop 1h/1kg doet maar een uur 
over het wassen en drogen van kleine ladingen. Dit 
betekent op verzoek klaar om te dragen. En u profiteert 
van de eenvoudigste manier om voor uw kleding te 
zorgen - zonder gedoe. 

Dual-technologie voor behoedzame verzorging
Onze DualSense-technologie past de temperatuur en 
beweging van de trommel aan op de verschillende 
stoffen. Met de lagere temperatuur en gecontroleerde 
beweging wordt alles van fijne was tot outdoorkleding 
behoedzaam in één keer gewassen. Zowel de was- als 
de droogcycli zijn gecertificeerd door

Ontmoet de beschermer van uw high-tech kleding.
De nieuwe Kombi-was/droogcombinatie met DualSense-technologie past de 
temperatuur en de trommelbeweging aan de verschillende stoffen en de 
programma´s aan de specifieke lading aan. Of het nu om geweven jasjes of 
zachte truien gaat, alles wordt in een keer behoedzaam en beschermd 
gewassen en gedroogd.

Voordelen en specificaties

• Vrijstaande was/droogcombinatie 
• DualSense technologie voor behoedzaam wassen en drogen
• ÖKOInverter motor
• Groot display
• Maximaal centrifugeertoerental: 1600 tpm
• Maximaal vulgewicht wassen: 8 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: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wol/Handwas, 
Outdoor, NonStop 60min, Steam, Spoelen, Centrifugeren/Pompen
• Overloopbeveiliging met Aqua Stop
• Stelpoten: 4 verstelbare
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Buitenmaten hxbxd (mm) 847x597x575(max)
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) C

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

2.5

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

0.625

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) 8

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

47

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)

250

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

55

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 76
Kleur wit

Extra's
Dichte bodem, Kinderslot, Extra 

spoelen, Fluff clean, LiquiSystem, 
Sleutel transportbeveiliging

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

Technische specificaties
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