
ÖKOinverter, het laagste energieverbruik.
De zuinige ÖKOInverter-motor is uitermate efficiënt en duurzaam en levert 
superieure prestaties, bij elk wasprogramma.

ENERGIEZUINIG WASSEN IN DE KORTST MOGELIJKE TIJD
De meeste Eco wasprogramma's besparen energie. Eco TimeSave bespaart 
echter ook tijd. Met dit programma kunt u de ECO- en TimeSave-opties 
tegelijkertijd selecteren voor een energiezuinige wasbeurt die klaar is in een 
mum van tijd.

Verzorgt kleding. Bespaart water en energie.
Met ProSense®-technologie wordt elke lading 
automatisch gewogen om het programma op maat af te 
stemmen - met de minimale tijd die nodig is voor een 
volledig schoon resultaat. Slijtage wordt verminderd en 
uw basics blijven mooi. Bovendien bespaart deze 
technologie water en energie.

GENIET VAN HET GEVOEL VAN ZACHTERE 
KLEDING
Het wasresultaat is al merkbaar zodra de wasbeurt is 
beëindigd. SoftPlus zorgt er namelijk voor dat 
wasverzachter elk deel van de stof bereikt zodra het 
middel in de trommel terechtkomt. Daardoor voelt uw 
kleding zachter, zijdeachtiger en gladder aan dan ooit 
tevoren. Bovendien worden de vezels

Minder strijken. Frissere kleding.
Deze AEG wasmachines gebruiken stoom om 
gekreukte kledingstukken snel en eenvoudig op te 
frissen zodat ze meteen weer kunnen worden 
gedragen. De korte, behoedzame stoomprogramma’s 
verwijderen veilig alle geurtjes en verminderen kreukels 
in droge stoffen. Of rond een wasbeurt af met een 
behoedzame

7000 Serie, ProSteam, 9kg, 1600 rpm, Groot display, ÖKOInverter Motor, 
Startuitstel, ProSense, Stoom, SoftPlus, AquaControl, Wit paneel, Zilveren 
deur

DE BESCHERMER VAN UW MOOISTE HEMDEN
Het zou u geen moeite mogen kosten om er elke dag op uw best uit te zien. 
Onze ProSteam®-technologie zorgt dat uw overhemden er langer netjes 
uitzien, door kreukels tot wel een derde te verminderen. Minder chemisch 
reinigen en strijken betekent minder vezelslijtage. Zo blijft uw kleding iedere 
dag prachtig ogen en aanvoelen. 

Voordelen en specificaties

• ProSteam®-technologie met de nieuwe PlusSteam-optie. Hiermee kunt u 
een wascyclus met stoom afsluiten.
• ProSense®-technologie meet de grootte van de lading en past automatisch 
de wastijd, en het energie- en waterverbruik aan.
• Groot display
• ÖKOInverter motor
• Maximaal centrifugeertoerental: 1600 tpm
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Startuitstel
• Maximaal vulgewicht: 9 kg
• Zeer lage verbruikswaarden: 0.654 kWh, 49 L voor Eco programma
• Stoomprogramma's
• Zijde programma dat uw zijden kledingstukken zachtjes wast en 
centrifugeert.
• Optie extra spoelen
• Tijdbesparende opties
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Stelpoten: 4 verstelbare
• Aantal compartimenten in wasmiddellade: 4
• Wasprogramma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wool\Silk, 
Steam, 20min 3Kg, Outdoor, Duvet, Machine Clean, Anti-Allergie 
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Buitenmaten hxbxd (mm) 847x597x660(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 9

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) C

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 65

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.654

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

49

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus 
bij een nominale capaciteit (h:min) 
(EU 2017/1369)

3:40

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus  
bij halve capaciteit (h:min) (EU 
2017/1369)

2:45

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.3

Droogefficiëntieklasse van 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) B

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

1551

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 76
Vochtpercentage in lading na 40-60 
ecoprogramma bij een nominale 
capaciteit (EU 2017/1369)

50

Installatie Vrijstaand
Kleur wit
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Productnummer 914 550 512
Aansluitwaarde (W) 2200

Technische specificaties
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