
Szárítás az Ön időbeosztásához igazítva
A késleltetett indítással Ön döntheti el, mikorra időzíti a szárítást. Ez a funkció 
lehetővé teszi, hogy előre beállítsa a szárítóprogram kezdési idejét.

Garantáltan kevesebb gyűrődés
Speciális, váltakozó irányú dobmozgással óvja a ruhákat. A különleges ProTex 
dob visszafelé is forog, és a két irányú mozgás megakadályozza a ruhák 
összegabalyodását. Egyenletesen megszárítva, kevesebb gyűrődéssel veheti 
ki őket a gépből.

Speciális, szövetbarát szárítódob
A ProTex szövetkímélő dobot kifejezetten úgy 
tervezték, hogy óvja a ruhákat. A speciális tervezésű 
dobban hatékonyan áramlik a levegő, a ruhák nem 
sérülnek és kevésbé gyűrődnek.

Teljesen megfordítható ajtó
A szárítógép fogantyúját négy különböző pozícióba 
állíthatja, annak megfelelően, hogy milyen irányból a 
legkényelmesebb kinyitni a készüléket, és hova helyezi.

Óvja ruháit, miközben időt és energiát takarít meg 
A ProSense® technológia nedvesség- és hőérzékelő 
szenzorokkal mindig az aktuális töltet súlyához igazítja 
a szárítási időt és az energiafogyasztást. Legyen szó 
néhány ing, vagy akár egy teljes töltet szárításáról. 
Ezzel időt és energiát takaríthat meg, miközben óvja a 
ruhákat a felesleges

Kondenzációs szárítógép 8 kg kapacitással, közepes LCD kijelzővel

Mindennapi gondoskodás
Azok a ruhák, amelyek túl magas hőmérsékletnek és intenzív dobmozgásnak 
vannak kitéve, hamarabb lesznek viseltesek. A ProSense® technológia a 
töltethez igazítja a program hosszát, a szárítási hőfokot és az 
energiafogyasztást. Így igazán kíméletes a ruhákkal.

Product Benefits & Features

• Szárítási kapacitás: 8 kg kg 
• Kondenzációs szárítógép: a szárításkor keletkező párát egy 
kondenztartályba vezetjük el, így nincs szükség légkivezetésre.
• 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 
• Kímélő opció
• Energiafogyasztás (szekrény-száraz, pamut): csak4.1 (4.81) kWh, 1400 
(1000) f/p centrifugálás után
• Irányváltó dob - megakadályozza a ruhák gyűrődését és összegabalyodását
• Kijelző típusa: közepes LCD 
• Késleltetett indítás
• Szárítási szint kijelzés:  gyűrődésmentesítés / vége,  lehűtés,  szárítás
• Egyéb kijelzés:  kondenztartály,  szűrő,  víztartály 
• Kondenz tartály helye és kapacitása: panel bal oldalán, 5.28 l 
• Lábak, görgők: 4 állítható láb

Kondenzációs szárítógép, inverter motor
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Márkanév AEG
Modellnév T6DBG28S
Szárítási technológia kondenzációs szárítás
Szárítási kapacitás (kg) 8 kg
Zajszint 65
Motor inverter
Kijelző típusa közepes LCD
 Tartozékok nincs megadva

Pamut programok szekrényszáraz plusz, extra száraz, 
vasaló száraz

Speciális programok
 ágynemű, Pamut ECO,  pamut,  

kímélő,  takaró,  vasaláskönnyítő,  
farmer,  mix,  sportruha,  műszál

Woolmark minősítés ApparelCare
Belső világítás nincs
 Magasság (mm)  850
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 626

Product Specification

Kondenzációs szárítógép, inverter motor

T6DBG28S

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000O.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/391848?signature=eb48cfed05cc17df8f7b9f347ef16c5c9554fb6975ed5c930049daf6c404f2ee

