
Baixo nível de ruído com motor inverter
Esta máquina de lavar roupa silenciosa garante baixo nível de ruído durante 
os ciclos. Minimize interrupções, enquanto mantém a sua casa confortável.

Programa NonStop 60 min, lave e seque 1Kg de roupa em apenas 1 hora
Ter roupa pronta a usar em apenas uma hora com o programa NonStop de 60 
minutos. Permite que pequenas cargas sejam lavadas e secas rapidamente 
num único ciclo. Proporciona absoluta comodidade sem comprometer o 
cuidado com a roupa.

ProSense®, economize tempo, água e energia
A ProSense Technology® ajusta automaticamente os 
tempos de lavagem e secagem de acordo com a carga. 
O que proporciona um ótimo cuidado com a roupa, 
economizando tempo, energia e água. Garantindo o 
processo de secagem mais eficiente.

Programa de vapor, reduz os vincos e refresca a 
roupa
O programa de vapor permite que a roupa seja 
refrescada sem a necessidade de um ciclo de lavagem. 
Ao adicionar vapor ao tambor, as fibras relaxam e os 
vincos são reduzidos, minimizando a necessidade de 
engomar.

Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os 
tipos de tecido
A tecnologia DualSense ajusta automaticamente as 
configurações do ciclo de acordo com os tipos de 
tecido na carga. O que significa que a roupa é lavada e 
seca com a temperatura exata e que os movimentos do 
tambor são otimizados. Cada peça mantém o seu 
tamanho e forma. Tudo isto num só ciclo.

Máquina de lavar e secar roupa de encastre da Série 8000, capacidade de 
8Kg na lavagem e 4kg na secagem, 1600 rpm, Sensor de deteção de carga 
DualSense, Sistema de Vapor ProSteam, Motor Inverter, Programa NonStop 
1kg / 1h, Certificado Woolmark Blue, Display LCD, Painel Silver, Porta Silver

Série 7000 com Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua 
roupa
A máquina de lavar e secar da série 7000 da AEG é extremamente silenciosa 
e oferece um cuidado total para tecidos delicados. O sistema DualSense 
adapta a temperatura e o movimento do tambor a cada carga, lavando e 
secando as suas roupa num só ciclo.

Product Benefits & Features

• Máquina de lavar e secar de integrar
• Secagem por condensação
• Programa Lavagem à mão
• Programa Lãs
• Programas de lavagem: Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, 
Lãs/Lavagem à mão, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, 
Limpeza da Máquina, Anti-alergia, Roupa de desporto, Desporto, Gangas, 
NonStop 60min 
• Sistema de enxaguamento anti-espuma
• Controlo do equilíbrio do tambor
• Pés ajustáveis
• Protecção contra inundações
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PNC 914 606 402
EAN 7332543634156
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) D

Classe de eficiência energética do 
ciclo de lavagem/secagem 
(Regulamento (UE) 2017/1369)

E

Velocidade máxima de centrifugação, 
rpm 1600

Tecnologia - secagem Condensaçao de água

Certificação Woolmark Woolmark Blue + Certificado 
Ariel/Lenor

Tambor Protex
Aba para detergente líquido Sim

Lista de programas

Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, 
Delicados, Lãs/Lavagem à mão, 

Vapor, Centrifugação / Drenagem, 
Enxaguamento, Limpeza da Máquina, 

Anti-alergia, Roupa de desporto, 
Desporto, Gangas, NonStop 60min

Funções

Ligar/Desligar, Seletor de temperatura, 
Centrifugação, Modo lavagem, Pré-
lavagem, Manchas, Economia de 
tempo, Mode secagem, Tempo de 

secagem, Secagem auto, 
Início/Pausa, Início diferido

Cor Branco
Design Painel inox + display XXL
Índice de eficiência de lavagem do 
programa eco 40-60 (UE 2017/1369) 1.04

Índice de eficiência de lavagem para o 
ciclo de lavagem/secagem completo 
(UE 2017/1369)

1.031

Duração do ciclo de lavagem e 
secagem completo em horas e 
minutos à capacidade nominal (UE 
2017/1369)

6:15

Consumo de energia para 100 ciclos 
do programa Eco (UE 2017/1369) 73

Consumo ponderado de energia em 
kWh por 100 ciclos de 
lavagem/secagem completos (UE 
2017/1369)

266

Consumo de energia em kWh por kg 
por ciclo do programa de 
lavagem/secagem eco 40-60 (UE 
2017/1369)

2.659

Consumo de energia em kWh por kg 
por ciclo do programa de lavagem eco 
40-60 (UE 2017/1369)

0.725

Consumo de água do programa eco 
em litros por ciclo (UE 2017/1369) 47
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