
T8DEC68S Сушилня

ГАРАНЦИЯ ЗА ВЪЛНЕНИТЕ ПУЛОВЕРИ.

Вече можете да сушите в сушилнята всичко, което
перете. От най-мекия вълнен пуловер до
ежедневна служебна риза или яке за ски.
Сушилните машини със системата AbsoluteCare®
имат прецизно програмиране и контрол върху

ЗАЩИТА ЗА ДРЕХИТЕ ВИ ПО МЯРКА

Програмите в уникалната ни система
AbsoluteCare® контролират прецизно движението
и температурата на барабана за сушене.
Вълнените дрехи остават плътно прилепнали по
барабана както при плоско сушене. Дрехите за

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

More Benefits :
ПЕСТИ ВРЕМЕ И ПАРИ ВСЕКИ ДЕН•

САМО ЕДИН ФИЛТЪР ЗА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ•

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

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

•

Програми за памучни тъкани: За
гардероба +, Екстра сухи, Сухи за
гладене

•

Програми за синтетични тъкани: За
гардероба, Екстра сухи, За гладене

•

Специални програми на сушене:
Спално бельо, Памук, Олекотени
завивки, Лесно гладене, Микс /
смесени, Outdoor (връхни дрехи),
Коприна, Синтетика, Вълна, Спорт

•

Woolmark Blue - сертифицирана
програма за сушене на вълна и
изделия с етикет ръчно пране,
позната от преди като Gold

•

Консумация на енергия(програма
сухи за гардероба): само 1.31 ( 1.47 )
kWh след центрофугиране на 1400
(1000) об./мин.

•

Реверсивното въртене на барабана
отпуска дрехите и предотвратява
заплитането и намачкването

•

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

•

Технически спецификации

Kапацитет на сушене (кг.) : 8.0•
Времетраене на стандартна програма за памук при пълно
зареждане в мин. : 173

•

Консумация сухи за гладене 1000 : 1.12•
Времетраене сухи за гладене 1000 : 137•
Времетраене на програма сушене памук за гладене : 8•
Енергийна консумация при програма сушене синтетични
материи : 0.47

•

Капацитет сушене синтетика сухи за гардероба : 3.5•
Времетраене на програма сушене синтетични материи : 65•
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) : 700•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 5•
Цвят : Бял•
Product Partner Code : All Open•
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