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

Minder strijken, frissere kledij
Deze wasmachines van AEG gebruiken stoom om gekreukte kledingstukken 
snel en eenvoudig op te frissen zodat je ze meteen weer kunt dragen. De 
korte, zachte stoomprogramma’s verwijderen veilig alle geurtjes en 
verminderen kreuken in droge stoffen. Je kan ook je wasprogramma afronden 
met een zacht stoomprogramma zodat je jouw

Vezelbescherming met de ÖKOMix-technologie
Met ÖKOMix wordt elk spoor van wasmiddel en 
wasverzachter gemengd met water, opgelost en 
volledig geactiveerd voor het in de trommel komt. Het is 
de eerste wasmachinetechnologie die wasmiddelen en 
wasverzachters volledig gelijkmatig verdeelt, zodat elke 
vezel wordt bereikt, gereinigd en verzorgd.

Verzorgt je kleding. Bespaart water en energie
De ProSense®-technologie weegt automatisch elke 
lading en past het programma aan. Sensoren stellen de 
wastijd nauwkeurig bij zodat elk kledingstuk optimaal 
wordt verzorgd. Je kleding voelt na elke wasbeurt weer 
fris en nieuw aan en je bespaart bovendien water en 
energie.

Sneller grondige verzorging. Met het programma 
ÖKOPower
ÖKOPower is het dagelijke wasprogramma dat je alles 
biedt wat je nodig hebt. Was kleding in slechts 59 min. 
met geweldige resultaten en minder energieverbruik. 
Het is het ideale programma voor dagelijks gebruik 
zonder in te boeten op prestaties of duurzaamheid. 
Grondige verzorging én snel.

8000 Serie, ÖKOMix, 10kg, 1400 rpm, Groot display, ÖKOInverter Motor, 
Startuitstel, ProSense, Stoom, AquaControl, Zilver paneel

Introductie van de favoriete kampioen van de dag
Uitstekende prestaties binnen een uur met het programma ÖKOPower. 
Optimaal voor jouw dagelijkse favorieten: hij reinigt een gemengde lading 
grondig in slechts 59 minuten. Efficiënt wassen bij lagere temperaturen wordt 
mogelijk gemaakt door onze unieke voormengtechnologie. Voor een 
uitstekende verzorging met lager

Voordelen en specificaties

• ÖKOMix-technologie lost zowel wasmiddel als wasverzachter vooraf op in 
water, zodat ze op de meest efficiënte wijze gebruikt worden.
• 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.
• Extra groot display
• ÖKOInverter motor met 10 jaar garantie
• Stoomprogramma's
• Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Woolmark Green gecertificeerd
• Wascapaciteit: 10 kg
• Zeer lage verbruikswaarden: 0.512 kWh, 47 L voor Eco programma
• Jet System-wastechnologie
• DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
• Stoomprogramma's
• Programma zijde
• Optie extra spoelen
• Tijdsbesparende opties
• Optie vlekken behandelen
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Voet: 4 verstelbare voetjes
• Aantal wasmiddeldoseerbakjes: 4
• Programma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetisch, Delicaat, Wool\Silk, Steam, 
OKOPower, 20min 3Kg, Outdoor, Machine Clean, Anti-allergie
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Afmetingen (HxBxD) in mm 847x597x660(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 10

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) A

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 51

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.512

Waterverbruik ecoprogramma per 
cyclus (L) (EU 2017/1369) 47

Wasefficiëntie-index 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) 1.031

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

3:50

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

2:55

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

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

Zwiersnelheid van 40-60 
ecoprogramma bij nominale capaciteit 
(tpm) (EU 2017/1369)

1351

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 75
Gewogen restvochtigheid (%) (EU 
2017/1369) 53.5

Installatie Vrijstaand
Kleur wit
Voltage (V) 230
Zekering 10
Aansluitwaarde (W) 2200

Technische specificaties
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