
T8DEA68S Front loaded TD

GARANTÁLTAN NEM MENNEK ÖSSZE A KÉNYES
HOLMIK SEM
Mindent nyugodtan száríthat, amit kimos. A
legkényesebb gyapjúpulóvertől kezdve a
selyemblúzon át a sídzsekiig. Az egyedi
AbsoluteCare® rendszer a ruhák anyagához igazítja a
dobmozgást és a hőmérsékletet, ezért egyedülállóan

TÖKÉLETES GONDOSKODÁS RUHÁI SZÁMÁRA

Az egyedi AbsoluteCare® rendszer a program során
pontosan vezérli a szárítódob mozgását és a
hőmérsékletet. A speciális dobmozgás a dobra simítja
a ruhákat, mintha csak fektetve szárítaná őket. A
vízlepergető tulajdonságú dzsekiket olyan

BIZTONSÁGOS, ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN
TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS
Az AEG SensiDry technológia a hagyományos
szárítógépekhez képest feleakkora hőmérsékleten
vonja ki a nedvességet az anyagokból, anélkül, hogy
a szárítási idő jelentősen meghosszabbodna. Ez
biztosítja, hogy az anyagokat ne érje felesleges

More Benefits :
Csatlakoztassa a berendezéseket az alkalmazáshoz, hogy okosabban és
gyorsabban elérhetővé váljon a kiemelkedő gondoskodás.

•

CSAK EGYETLEN SZŰRŐT KELL TISZTÁN TARTANI•

RÖVIDEBB SZÁRÍTÁSI CIKLUSOK, EGYEDÜLÁLLÓ GONDOSKODÁS•

Features :

Szárítási kapacitás: 8 kg•
HŐSZIVATTYÚ technológia - akár
40%-os energiamegtakarítás

•

Panel feliratok ezen a nyelven: angol,
szimbólumok

•

Szenzoros szárítás: a szárítógép
érzékeli a ruhák nedvességszintjét

•

Egyéb idővezérelt szárítóprogramok•
Pamut programok: szekrényszáraz
plusz, extra száraz, vasaló száraz

•

Műszál programok: szekrényszáraz,
extra száraz, vasaló száraz

•

Energiafogyasztás (szekrény-száraz,
pamut): csak 1.31 ( 1.47 ) kWh, 1400
(1000) f/p centrifugálás után

•

Irányváltó dob - megakadályozza a
ruhák gyűrődését és
összegabalyodását

•

Kijelző típusa: érintővezérléses LCD•
Szárítási szint kijelzés:
gyűrődésmentesítés, lehűtés, szekrény
száraz, szárítás, extra száraz, vasaló
száraz

•

Egyéb kijelzés: kondenztartály, szűrő,
víztartály

•

Kondenz tartály helye és kapacitása:
panel bal oldalán , 5.28 l

•

Lábak, görgők: 4 állítható láb•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : T8DEA68S•
Szárítási technológia : Hőszivattyús•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 8•
Zajszint : 65•
Motor : inverter•
Kijelző típusa : érintővezérléses LCD•
 Tartozékok : ürítőcső automata vízleeresztéshez•
Pamut programok : szekrényszáraz plusz, extra száraz, vasaló
száraz

•

Speciális programok : ágynemű, pamut, takaró, vasaláskönnyítő,
farmer, mix, kültéri sportruha, Frissítés, ingek, selyem, műszál,
gyapjú, sport

•

Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Belső világítás : LED•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 638•

Product Description :
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