
L7WE76EBI Was/droogautomaat, voorlader

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

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.

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.

Meer voordelen :
Gebruik het stoomprogramma om kleren op te frissen tussen volledige
wasbeurten.

•

Het NonStop 60-minuten-programma wast en droogt een outfit in 1 uur.•

Wasmachines van AEG maken weinig geluid.•

Kenmerken :

Volledig geïntegreerde
was/droogcombinatie

•

DualSense technologie voor
behoedzaam wassen en drogen

•

Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Maximaal vulgewicht wassen: 7 kg•
Non-stop wassen en drogen: 4 kg•
Droogsysteem: condensatie•
Groot display•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Programma's: Machine Clean, Anti-
Allergie, SportWear, Outdoor, Denim,
NonStop 60min, Aan/Uit, Katoen,
Katoen Eco, Synthetica, Fijne was,
Wool/Handwash, Steam,
Centrifugeren/Pompen, Spoelen

•

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

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 7•
Max. centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 4•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Wasresultaat : A•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 46•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 819x596x544(max)•
Energieverbruik wassen/drogen (kWh) : 4.7•
Energieverbruik wassen (kWh) : 0.8•
Restvochtpercentage : 44•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 95•
Waterverbruik wassen Katoen 60°C (liter) : 52•
Duur katoen 60°C kastdroog (min) : 0•
Energieverbruik per jaar wassen &drogen (kWh) : 940•
Waterverbruik per jaar wassen &drogen (liter) : 19000•
Energieverbruik per jaar wassen (kWh) : 160•
Waterverbruik per jaar wassen (liter) : 10400•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 70•
Geluidsniveau bij drogen (dB) : 52•
Kleur : wit•
Extra's : Kinderslot, Extra spoelen, Dichte bodem, Sleutel
transportbeveiliging, LiquiSystem

•

Aansluitwaarde (W) : 2000•
Netspanning (V) : 230•
Ampère : 10•
EAN Code : 7332543635627•
Nettogewicht (kg) : 71.5•
Product Partner Code : All Open•
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