
NYD FØLELSEN AF BLØDERE TØJ
Du ser de suveræne resultater når du tager vasketøjet ud. SoftPlus sikrer, at 
skyllemidlet når overalt på tøjet, gør det blødere og beskytter hver fiber.

Plejer dit tøj og sparer vand og energi
ProSense® teknologien vejer automatisk hver fyldning. Sensorer justerer 
vasketiderne præcist og sikrer optimal vask. Dit vasketøj er friskt og som nyt, 
og du sparer vand og energi.

Præcis dosering for effektiv pleje
AutoDose-intelligente sensorer beregner præcist 
mængden af vaskemiddel og skyllemiddel. 
Bomuldsklassikere tåler slid tre gange længere. 
*bomuld vasket ved 30°, automatisk dosering, 30 vaske 
med AEG sammenlignet med 10 vaske med 
konkurrende mærker.

Næste generations vasketøj med My AEG Care-app
Oplev personlig pleje ved at tilslutte vaskemaskine og 
tørretumbler til My AEG Care-app. Og benyt AEG-
ekspertise hvor som helst fra. Fjernindstil 
skræddersyede programmer, få gode råd til dit tøj og få 
besked, når dit tøj er klart. Personlig tøjpleje lige ved 
hånden.

Mindre strygning - tøjet genopfriskes 
Denne vaskemaskine benytter damp til at opfriske tøjet. 
De korte, skånsomme dampprogrammer fjerner lugte 
og reducerer krøl. Eller du kan afslutte programmet 
med skånsom damp, så du næsten undgår strygning.

9 kg ProSteam® vaskemaskine med damp til at reducere krøl og genopfriske 
tøj. AutoDose udregner den præcise mængde vaske- og skyllemiddel og 
beskytter dit tøj fra tidlig aldring. WiFi og Woolmark Blue certificeringen 
bidrager yderligere til den ultimative tøjpleje. Føres hos udvalgte forhandlere.

VI INTRODUCERER SKJORTER UDEN KRØL
Dit professionelle look skal være problemfrit. Med vores ProSteam®-teknologi 
holder dine skjorter sig glatte. Mindre kemisk rens og strygning betyder mindre 
slid af fibrene. Det får dit tøj til at se ud og føles perfekt hver dag. 

Fordele og funktioner

• ÖKOInverter motor
• Dampprogrammer 
• Skånsom XL Protex tromle
• Spar tid-funktion
• Overdoseringskontrol
• Sæbeskuffe med 4 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-sensor
• Woolmark Blue
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 
Damp, Anti-allergi, 20 min. - 3 kg, Fritidstøj, Jeans
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 7000 Series ProSteam
Eco 40-60, hel fyldning, kg 9
Energiklasse A
Centrifugeringsklasse B
Centrifugeringshastighed, o/min. 1551
Motortype ÖkoInverter
Connectivity WiFi
AutoDose Ja
Restfugtighed i %, vægtet 52.8
Tromlevolume, liter 69
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.493
Energiforbrug 100 cykl., kWh 49
Vandforbrug pr. vask, liter 46
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 76
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:40
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x631
Produktdybde max, mm 660
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 257
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 2200
Elementspænding, V 230

Produktnummer 914 550 551
EAN 7332543802371
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