
T7DBE38S Front loaded TD

HATÉKONYAN ÉS KÍMÉLETESEN SZÁRÍTJA A
KÉNYES HOLMIKAT IS
Kötött ruhái, pamutpólói, selyemblúzai – a ruhák,
amelyeket nap mint nap visel – különleges
gondoskodást igényelnek, hogy jó formában
maradjanak. Az AEG SensiDry® technológia
biztosítja, hogy a ruhák ne legyenek kitéve

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

MINDENNAP IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG
ÖNNEK
Szárítógépeink ProSense® technológiája nedvesség-
és hőmérséklet érzékelőket használ a szükséges
szárítási idő beállítására, az energiafogyasztást pedig
a töltet méretéhez igazítja. Ez időt és energiát takarít
meg, miközben gyengéden védi a ruhákat, amelyeket

More Benefits :
CSAK EGYETLEN SZŰRŐT KELL TISZTÁN TARTANI•

RÖVIDEBB SZÁRÍTÁSI CIKLUSOK, EGYEDÜLÁLLÓ GONDOSKODÁS•

SPECIÁLIS SZÁRÍTÓDOB•

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•
Energiafogyasztás (szekrény-száraz,
pamut): csak 2.03 ( 2.6 ) 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,
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 : T7DBE38S•
Szárítási technológia : hőszivattyús•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 8•
Zajszint : 66•
Motor : aszinkron•
Kijelző típusa : közepes LCD•
 Tartozékok : ürítőcső automata vízleeresztéshez•
Pamut programok : -•
Speciális programok : ágynemű, pamut, takaró, vasaláskönnyítő,
mix, selyem, sportruha, műszál, gyapjú, kültéri sportruha

•

Belső világítás : nincs•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 638•

Product Description :

Hőszivattyús szárítógép
8 kg kapacitással, Easy
Clean szűrővel
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