
Alacsony hőfok, kíméletes szárítás
Az AEG SensiDry® technológia a hagyományos szárítógépekkel 
összehasonlítva jóval alacsonyabb hőmérsékleten szárít, ezáltal a ruhákat 
nem éri felesleges hőhatás így hosszabb ideig jó formában maradnak.

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 
hőmennyiséggel kezeli, amely

MyDry program: viselésre kész ruhák, akár 3 óra 
alatt
A rövid MyDry program gyorsabban, de ugyanolyan 
hatékonyan gondoskodik a ruhákról, mint a hosszabb 
programok. A szárítógéphez párosítható mosógépben 
akár 5 kg ruhát kimoshat, amit rögtön meg is száríthat a 
gépben, kevesebb mint 3 óra alatt. És a ruhákat nem 
szükséges újraválogatni a mosás és a

AEG mosógéppel párosítható
A MyAEG Care alkalmazás Connectivity Pair 
funkciójával összekapcsolhat szárítógépét a megfelelő 
mosógéppel. Az alkalmazás nyomon követi a 
mosóprogramot és értesítést küld, amikor a kimosott 
ruha átrakható a szárítógépbe, sőt, még 
szárítóprogramot is javasol. Mosás és szárítás az Ön 
idejéhez szabva.

Egyedülállóan precíz szárítás 3DScan 
technológiával
A 3DScan technológiával rendelkező szárítógépek 
speciális érzékelőkkel mérik fel a ruhák 
nedvességtartalmát, és az alapján állítják be a precíz 
szárításhoz szükséges időtartamot. Még a vastag, több 
rétegű tolldzsekik is tökéletesen szárazak lesznek, és 
akár 30%-kal jobban megtartják hőszigetelő

Egyedi gondoskodás teljes ruhatáráról
A FiberPro rendszer egyedi 3DScan szenzorai pontosan érzékelik a töltet 
nedvességtartalmát, és ennek megfelelően futtatják a szárítóprogramot. 
Minden ruhadarab egyedi gondoskodásban részesül: a gyapjút, a selymet, a 
technikai ruhákat, az ingeket és a bélelt tolldzsekit is tökéletesen szárazon 
veheti ki a szárítógépből.

Product Benefits & Features

• Szárítási kapacitás: 9 kg kg 
• HŐSZIVATTYÚ technológia - akár 40%-os energiamegtakarítás
• Panel feliratok ezen a nyelven:  angol,  szimbólumok 
• Energiafogyasztás (szekrény-száraz, pamut): csak1.54 (1.69) kWh, 1400 
(1000) f/p centrifugálás után
• Irányváltó dob - megakadályozza a ruhák gyűrődését és összegabalyodását
• Kijelző típusa: érintővezérléses LCD 
• 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
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Márkanév AEG
Modellnév T9DBB89B
Szárítási technológia hőszivattyús szárítás
Szárítási kapacitás (kg) 9 kg
Zajszint 62
Motor inverter
Kijelző típusa érintővezérléses LCD
 Tartozékok ürítőcső automata vízleeresztéshez
Pamut programok -

Speciális programok
3kg gyorsmosás, Ágynemű XL, Pamut 

ECO,  pamut,  kímélő, Pehelykabát, 
My Dry szárítóprogram,  kültéri 

sportruha,  műszál,  gyapjú
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Belső világítás LED
 Magasság (mm)  850
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 638

Product Specification
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