
L99696HWD Was/droogautomaat, voorlader

Perfect wassen. Perfect drogen.

Efficiëntie ontmoet prestaties in de nieuwe ÖKOKombi was/droogcombinatie
van AEG. Dankzij de warmtepomp-technologie verbruikt hij 40% minder
energie en water om in één cyclus te wassen en te drogen, zonder aan
resultaten in te boeten.

De zachte manier om uw kleding te behandelen

Hoe delicaat uw kleding ook is, de unieke ÖKOKombi
Plus was/droogcombinatie met Woolmark Blue
(voorheen Woolmark Gold) certificering voor zowel
wassen als drogen behandelt elk kledingstuk op de
zachtst mogelijke manier.

Wassen en drogen in één keer.

Dankzij de nieuwe ÖKOKombi was/droogcombinatie
van AEG kunt u wassen en drogen in één keer. Het is
de juiste keuze als ruimte het belangrijkste is.

Meer voordelen :
OptiSense-technologie voor het aanpassen van de instellingen aan elke
lading

•

Invertermotor zonder koolborstels voor ontzettend stille prestaties•

warmtepomp-technologie voor energie-efficiëntere prestaties•

Kenmerken :

Vrijstaande was/droogcombinatie•
Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Maximaal vulgewicht wassen: 9 kg•
Non-stop wassen en drogen: 6 kg•
LogiControl touch display•
Inverter motor met 10 jaar garantie•
OptiSense, automatische aanpassing
aan de lading

•

Overloopbeveiliging met AquaControl•
Programma's: Katoen, Katoen Eco,
Synthetica, Wol, Anti-Allergie, Katoen
drogen, Synthetica drogen, Wol
drogen, Stoom opfrissen, Stoom
ontkreuken, Centrifugeren/Pompen,
Spoelen, 20 Min. - 3 kg, SuperEco,
Strijkvrij, Fijne was

•

Wolprogramma•
Startuitstel•
Woolmark Blue gecertificeerd•
Anti-schuim spoelsysteem•
Onbalans-correctiesysteem•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Overloopbeveiliging met Aqua Stop•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 870x600x639(max)•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Energieverbruik wassen/drogen (kWh) : 3.67•
Energieverbruik wassen (kWh) : 1.09•
Wasresultaat : A•
Restvochtpercentage : 44•
Max. centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 9•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 6•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 69•
Waterverbruik wassen Katoen 60°C (liter) : 69•
Duur katoen 60°C kastdroog (min) : 0•
Energieverbruik per jaar wassen &drogen (kWh) : 734•
Waterverbruik per jaar wassen &drogen (liter) : 13800•
Energieverbruik per jaar wassen (kWh) : 218•
Waterverbruik per jaar wassen (liter) : 13800•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 77•
Geluidsniveau bij drogen (dB) : 66•
Kleur : wit•
Extra's : Kinderslot, Extra spoelen, Fluff clean, Dichte bodem,
LiquiSystem, Sleutel transportbeveiliging

•

Aansluitwaarde (W) : 2200•
Netspanning (V) : 230-240•
Ampère : 10•
Productnummer : 914 605 909•
Nettogewicht (kg) : 96.5•

Productbeschrijving :

AEG introduceert ‘s
werelds meest efficiënte
was/droogcombinatie.
Voor de eerste keer is
gebruik gemaakt van de
warmtepomptechnologie
, waardoor dezelfde
superieure
droogresultaten worden
geleverd als bij een
droogautomaat.


