
T7DBE38S Сушилня

ЗАЩИТА И ЗА НАЙ-ДЕЛИКАТНИТЕ МАТЕРИИ

Фини плетива, бизнес облекло, всичко се суши
изключителни внимателно, посредством ниски
температури.Технологията на AEG SensiDry®
гарантира, че Вашата дреха няма да бъде
пресушена и повредена и ще продълвава да

БЕЗОПАСНО НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Технологията AEG SensiDry с термопомпа извлича
влагата от тъканите при двойно по-ниска
температура в сравнение с кондензационните
сушилни, без да удължава значително времето за
сушене. Това гарантира, че тъканите никога не се

ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
ВСЕКИ ДЕН
Нашите сушилни с технология ProSense използват
висококачествени сензори за влажност и
температура и адаптират времето за сушене в
зависмост от зареждането. Това пести време и
защитава дрехите от износване от прекомерно

More Benefits :
САМО ЕДИН ФИЛТЪР ЗА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ•

ПО-КРАТКИ ПРОГРАМИ НА СУШЕНЕ, ПО-ДОБРА ГРИЖА•

ВГРАДЕНА ЗАЩИТА ЗА ДРЕХИТЕ ВИ•

Характеристики

Технологията с термопомпа постига
безпрецедентна енергийна
ефективност

•

Табло за управление с текст на
английски, със символи

•

Сензор за сушене: отчита кога
дрехите са изсушени до желаното
ниво

•

Допълнително време, контролиращо
програмите за сушене

•

Специални програми на сушене:
Спално бельо, Памук, Олекотени
завивки, Лесно гладене, Микс /
смесени, Коприна, Спорт, Синтетика,
Вълна, actiwear

•

Консумация на енергия(програма
сухи за гардероба): само 2.03 ( 2.6 )
kWh след центрофугиране на 1400
(1000) об./мин.

•

Реверсивното въртене на барабана
отпуска дрехите и предотвратява
заплитането и намачкването

•

Тип на дисплея: Средноголям LCD•
Опция отложен старт•
Индикация за статуса на сушене:
Против намачкване/край,
Охлаждане, Сухи за прибиране,
Сушене, Екстра сухи, Идеални за
гладене

•

Индикации за: Почистване на
кондензатора, Филтър, Контейнер за
вода

•

Контейнер за кондензирана вода -
позиция и капацитет: от ляво на
таблото за управление , 5.28 l

•

Крака на уреда: 4 регулируеми•
Максимален капацитет на•

Технически спецификации

Kапацитет на сушене (кг.) : 8.0•
Времетраене на стандартна програма за памук при пълно
зареждане в мин. : 179

•

Консумация сухи за гладене 1000 : 1.79•
Времетраене сухи за гладене 1000 : 135•
Времетраене на програма сушене памук за гладене : 8•
Енергийна консумация при програма сушене синтетични
материи : 0.71

•

Капацитет сушене синтетика сухи за гардероба : 3.5•
Времетраене на програма сушене синтетични материи : 58•
Годишна енергийна консумация пране (kWh) : 0•
Технология на изсушаване : Термопомпа•
Ниво на шум сушене IEC 7043 dB(A) : 0•
Размери ВxШxД в мм : 850x596x638•
Основен цвят : Бял/a•
Включени аксесоари: : Маркуч за източване•
Опция за аксесоари (не са включени): : Свързващ елемент
(стакинг кит)

•

Консумирана мощност (Watt) : 900•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 5•
Цвят : Бял•
Product Partner Code : All Open•
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