
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.

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.

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

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.

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.

Hatékony és kíméletes szárítás
 A hétköznapi ruhák is különleges gondoskodást igényelnek, hogy hosszú 
ideig jó formában maradjanak. A SensiDry® technológia biztosítja, hogy ne 
legyenek kitéve feleslegesen nagy hőhatásnak, mivel a gép alacsony 
hőmérsékleten, kíméletesen szárít. Hétköznapi kedvencei így sokáig megőrzik 
kifogástalan állapotukat és finom

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
• Energiafogyasztás (szekrény-száraz, pamut): csak1.59 (1.93) 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 left recycled, 5.28 l 
• Lábak, görgők: 4 állítható láb
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Márkanév AEG
Modellnév T7DBE48S
Szárítási technológia hőszivattyús szárítás
Szárítási kapacitás (kg) 8 kg
Zajszint 66
Motor aszinkron
Kijelző típusa közepes LCD
 Tartozékok ürítőcső automata vízleeresztéshez
Pamut programok -

Speciális programok
 ágynemű, Pamut ECO,  pamut,  
takaró,  vasaláskönnyítő,  mix,  
selyem,  műszál,  gyapjú,  sport

Belső világítás LED
 Magasság (mm)  850
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 638

Product Specification
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