
L7FE86EW Wasautomaat, voorlader

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

MINDER STRIJKEN. OPGEFRISTE 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

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

Meer voordelen :
GENIET VAN HET GEVOEL VAN ZACHTERE KLEDING•

ENERGIEZUINIG WASSEN IN DE KORTST MOGELIJKE TIJD•

ÖKOINVERTER, HET LAAGSTE ENERGIEVERBRUIK•

Kenmerken :

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•
Maximaal vulgewicht: 8 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Zeer lage verbruikswaarden: 0.68 kWh
per 54 liter voor 60°C
katoenprogramma met 8 kg wasgoed

•

Wasprogramma's: Katoen, Synthetica,
Fijne was, Wol, Stoom opfrissen, Anti-
Allergie, 20 Min. - 3 kg, Outdoor /
Jacket Sport, Jeans, Machine reinigen

•

Startuitstel•
Tijdbesparende opties•
Overloopbeveiliging met AquaControl•
Sensorgeregelde waterdosering•
Onbalans-correctiesysteem•
Aantal compartimenten in
wasmiddellade: 3

•

Kinderbeveiliging•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Anti-schuim spoelsysteem•
Optie extra spoelen•
Afmetingen HxBxD (mm): 850 x 600 x
571

•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x600(max)•
Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 8•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 137,0 - 10999•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.68 - 228•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.49 - 227•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.46 - 228•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 3,50•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,30•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : A•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading

•

Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 5•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 77•
Restvochtpercentage : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230-240•
Ampère : 10•
Productnummer : 914 550 017•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
Nettogewicht (kg) : 73.5•

Productbeschrijving :

AEG914 550 017


