7000 ProSteam® Autodose 9 kg
L7FQW965E2

ELEGANTA SKJORTORS BESKYDDARE
Behöver du se proffsig ut varje dag? Lösningen stavas ProSteam® som
minskar skrynkligheten med upp till en tredjedel så att du alltid håller stilen.
Mindre kemtvätt och strykning, men ändå alltid oklanderligt klädd.

Behöver du se proffsig ut varje dag? Lösningen stavas ProSteam® som
minskar skrynkligheten med upp till en tredjedel så att du alltid håller stilen.
Mindre kemtvätt och strykning, men ändå alltid oklanderligt klädd.

Produktfördelar
Mindre strykning och fräscha kläder med ånga
Denna tvättmaskin använder ånga som ett snabbt och
enkelt sätt att fräscha upp skrynkliga kläder så att de
kan användas igen. Det korta, skonsamma
ångprogrammet tar på ett säkert sätt bort lukter och
minskar skrynklor i plaggen. Du kan också välja att
avsluta tvättprogrammet med ett skonsamt

Precis dosering, effektiv klädvård
Intelligenta sensorer kan beräkna den exakta mängden
som behövs av tvätt och sköljmedel vilket skyddar
kläderna från onödigt slitage orskat av överdosering.
Bomullskläder kommer hålla tre gånger längre *om du
tvättar i 30 grader med autodosering, 30 tvättar mot 10
hos konkurrent.

Nästa generations tvättvård. Med My AEG Careappen
Upplev skräddarsydd tvättvård genom att ansluta dina
maskiner till My AEG Care-appen. Och använda AEGexpertis överallt. Ställ in skräddarsydda program på
distans, få programrekommendationer för dina kläder
och ta emot meddelande när din tvätt är klar.
Skräddarsy tvättvården efter dina behov.

TAR HAND OM DINA KLÄDER. SPARAR VATTEN OCH ENERGI
ProSense®-tekniken väger automatiskt varje tvätt och sensorer anpassar
tvättprogrammet exakt så att varje plagg hanteras rätt. Tvätten kommer ut
fräsch och ny varje gång, samtidigt som du sparar tid, vatten och energi.
Ökoinvertermotorn ger den lägsta energiförbrukningen
Den nya energieffektiva ÖKOInverter-motorn ger högsta effektivitet och
hållbarhet, och säkerställer perfekt tvättprestanda, oavsett vilket program som
valts.

• EcoInverter: Den lägsta energiförbrukningen med den högsta prestandan
och kvalitén
• Ångprogram
• Soft Drum
• XL ProTex-skontrumma
• Tidspar
• Sköljning med skumavkänning
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 4
• Extra sköljning
• Barnlås
• Översvämningsskydd med Aqua Control-sensor
• Specialdesignat program för siden
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Wool\Silk, Steam, Antiallergi, 20min 3Kg, Outdoor, Jeans
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L7FQW965E2
Tekniska specifikationer
Familj
Energiklass
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60
Uppkoppling
Autodose
Motortyp
Trumvolym, liter
Luckans öppning i diameter, cm
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Djup öppen dörr/lucka, mm
Hjul/Fötter
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Centrifugeringshastighet (v/min)
Effektivitetsklass centrifugering
Energiförbrukning/cykel, kWh
Energiförbrukning (100 cykler)
Ljudnivå (dB)
Ljudklass
Tvätteffektivitetsindex
Längd Eco-program 40-60 (t:m)
Vattenförbrukning per tvättcykel, l
Återstående mängd fukt, %
Sladdlängd, (ca) m

7000-Serien
A
9
Wi-Fi
Ja
ÖkoInverter
69
49
847x597x631
660
1101
4 ställbara fötter
150
145
1600
B
0.493
49
76
B
1.031
3:40
46
52.8
1620

Total effekt, W
Spänning, V
Ånga
Viktavkänning
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

2200
230
ProSteam
ProSense
77.5
914 550 551
7332543802371

