
Rövidebb programok hatékony szárítással
Az intenzív légáramlásnak köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban 
szárít, mint a hagyományos szárítógépek. Így a ruhák  rövidebb programok 
mellett is tökéletesen szárazak lesznek.

ÖKOFlow szűrőrendszer
Az ÖKOFlow szűrőrendszerhez könnyű hozzáférni és egyszerű tisztítani. Mivel 
csak egyetlen szűrőt kell tisztán tartani, extra erőfeszítés nélkül biztosítható a 
szárítógép hatékony és energiatakarékos működése.

Biztonságos szárítás, alacsony hőfokon
Az AEG SensiDry® technológia a hagyományos 
szárítógépekhez képest jóval alacsonyabb 
hőmérsékleten szárít. Így az anyagokat nem éri 
felesleges hőhatás, és a ruhák hosszabb ideig 
megőrzik eredeti álapotukat. Ráadásul az alacsonyabb 
hőfokon történő szárítás kevesebb 
energiafelhasználással is jár.

Applikáción keresztül vezérelhető
Csatlakoztassa szárítógépét a MyAEG Care 
alkalmazáshoz, és szárítsa ruháit egyszerűen, 
okostelefonról. A ruhaápolási útmutató segít Önnek a 
különböző anyagokhoz ajánlott program 
kiválasztásában, így minden egyes ruhadarabját 
magabiztosan száríthatja gépben.

Testreszabott, a ruha anyagához igazodó 
gondoskodás
Az egyedi AbsoluteCare® rendszer a program során 
precízen vezérli a dob mozgását és a hőmérsékletet. A 
speciális mozgás a dobra simítja a ruhákat, mintha 
csak fektetve szárítaná őket. A legfinomabb 
gyapjópulóvereket és selyemblúzokat is rábízhatja a 
szárítógépre. A vízhatlan dzsekiket olyan

Garantáltan nem mennek össze a kényes holmik sem
Mostantól minden mosható ruhát biztonságosan száríthat is gépben. Az 
egyedülálló AbsoluteCare® rendszer a különböző anyagokhoz igazítja a dob 
mozgását és a hőmérsékletet, ezért kíméletesen szárít meg minden darabot. A 
gyapjú nem megy össze. A selyem megtartja formáját. A technikai dzsekik 
visszanyerik vízlepergető rétegüket. 

Product Benefits & Features

• Szárítási kapacitás: 8 kg 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): csak1.31 (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

Hőszivattyús szárítógép, WIFI, inverter motor

T8DEA68S

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAADY170PE0000C.jpg


Márkanév AEG
Modellnév T8DEA68S
Szárítási technológia hőszivattyús szárítás
Szárítási kapacitás (kg) 8 kg
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 Specification
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