
T8DBG48S sušilni stroj-polnjenje spredaj

Neguje volnene puloverje

Zdaj lahko posušite vse, kar operete. Od
najmehkejšega volnenega puloverja do poslovnih
srajc za vsak dan ali smučarske jakne. Sušilni stroji s
sistemom AbsoluteCare® imajo prilagojene programe
za natančen nadzor gibanja bobna in temperature pri

Zagotovljena zaščita za vaša oblačila

Programi v našem edinstvenem sistemu
AbsoluteCare® natančno nadzorujejo gibanje in
temperaturo sušilnega bobna. Volneno perilo se
porazdeli po obodu bobna, kar posnema sušenje na
ravni podlagi. Oblačila za dejavnosti na prostem

Varne in nizke temperature

Tehnologija podjetja AEG SensiDry izvleče vlago iz
perila pri polovico nižji temperaturi kot pri običajnih
sušilnih strojih, brez pretirano daljšega časa sušenja.
To zagotavlja, da tkanine niso nikoli izpostavljene
nepotrebni toploti. Vaša oblačila bodo dalj časa

Prednosti izdelka:
Vsak dan prihranek časa in energije•

Preprost filter za učinkovitost•

Krajši cikli sušenja, boljša nega•

Značilnosti:

Zmogljivost: 8.0 kg•
S sušilnim strojem s toplotno črpalko
lahko dosežete tudi do 40 % manj
porabe električne energije

•

Sistem AbsoluteCare®•
Prikazovalnik: srednji LCD•
Inverter motor•
Zamik vklopa•
Sušilni stroj s spreminjanjem smeri
obračanja bobna omogoča manj
mečkanja perila.

•

AutoOff - samodejni izklop brez porabe
energije v stanju pripravljenosti

•

Certifikat Woolmark Gold•
Senzorski nadzor sušenja zagotavlja
odlične rezultate sušenja in popoln
nadzor.

•

Možnost podaljšanja časa sušenja•
Program za oblačila za zunanjo
uporabo

•

Posebni programi sušenja: posteljnina,
bombaž, odeja, enostavno likanje,
mešano, zunanja oblačila, svila,
sintetika, volna, sportna oblačila

•

Tehnične značilnosti:

Tehnologija sušenja : sušenje s toplotno črpalko•
Zmogljivost sušenja (kg) : 8.0•
Razred energijske učinkovitosti : A++•
Sistem motorja : Inverter•
Prostornina bobna : 118•
Glasnost v dB(A) : 66•
Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 850x600x600•
Razred kondezacijske učinkovitosti : B•
Weighted condensation efficiency full& half load, % : 82•
Poraba energije pri sušenju 1000 (obr./min.) : 1.99•
Letna poraba el. energije (kWh) : 235•
Depth max, mm : 663•
Dolžina kabla (m) : 1,45•
Moč (V) : 230•
Varovalka (A) : 5•
Frekvenca (MHz) : 50•
Smer zapiranja vrat : levo-možnost spremembe smeri odpiranja•
Prostornina kondenzacijske posode (l) : 5.28•
Special programmes : posteljnina, bombaž, odeja, enostavno
likanje, mešano, zunanja oblačila, svila, sintetika, volna, sportna
oblačila

•

Programi za bombaž : suho za v omaro (plus), zelo suho, za lažje
likanje

•

Programi za sintetiko : suho za v omaro, zelo suho, za lažje
likanje

•

Certifikat Woolmark : Woolmark Blue•
Vključeni dodatki : cevka za vodo•
Možni dodatki : pripomočki za namestitev•
Jezik : angleško, simboli•
PNC koda : 916097882•
Product Partner Code : All Open•
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