Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

AEG - AEG L7FQW965E - Frontbetjent vaskemaskine

7.895,00 kr.
AEG frontbetjent vaskemaskine L7FQW965EAEG AUTODOSE
VASKEMASKINE 7000 SERIES 9 KG 1600 O/MIN MED WIFIKvalitetsvaskemaskine med stor kapacitet op til 9 kg og ProSteam, der
benytter damp til at reducere krøl og genopfriske tøjet. Maskinen har
ydermere AutoDose, som udregner den præcise mængde vaske- og
skyllemiddel og beskytter dit tøj fra tidlig aldring grundet overdosering. Med
WiFi indbygget kan du også via MyAEG app'en fjernbetjene din
vaskemaskine fra din smartphone samt få ekspertvejledning til pleje af dit
tøj. Woolmark Blue certificeringen bidrager yderligere til at opnå den
ultimative tøjpleje. VI INTRODUCERER SKJORTER UDEN KRØLDit
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.
MINDRE STRYGNING OG OPFRISKNING AF DIT TØJDenne AEG
vaskemaskiner 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.PRÆCIS
DOSERING FOR EFFEKTIV PLEJEAutoDose-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-APPOplev 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.PLEJER DIT TØJ. SPARER VAND OG ENERGIProSense® teknologien
vejer automatisk hver fyldning. Sensorer justerer vasketiderne præcist og sikrer optimal vask. Dit vasketøj er friskt og som nyt, og du
spProSense® 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.•Energiklasse: C
• Kapacitet (Kg): 9.00
• Omdrejninger pr. min: 1600
• Motortype: Kulfri
• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler: 65

Teknisk information
Støjniveau ved centrifugering (dB(A))

76

Støjniveau ved vask (dB(A))

51
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Teknisk information fortsat

Overensstemmelsesstandarder

Directive 1061/2010/EU, Woolmark Green

Kommunikationsteknologi

Wi-Fi

Formfaktor

Fritstående

Type

Digital

Kontrollokation

Frontpanel

Spænding

230 V

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus

54 liter

Støjniveau (spin)

76 dB(A)

Vaskeoptimering

Fuzzy Logic

Timer-indstillingsegenskaber

Tidsnedsættelse med timer

Særlige programmer

Hurtigvask, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, sportstøj

Vasketromlekapacitet

69 liter

Ledningslængde

1,5 m

Døråbningsdiameter

49 cm

Tromlefunktioner

ProTex-tromle

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug

0,3 W

Detaljer om energiforbrug

0,87 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,53 kWt - vask - delv

Oplysninger om programtid

305 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 265 min, - vask - delv

Slukket-tilstand for strømforbrug

0,3 W

Garantibeskrivelse

10 års motorgaranti

Standard vaskeprogram

Bomuld

WiFi-aktiveret

Ja

Ladningskapacitet

9 kg

