T6DBG28SC Sušička s predným plnením
SPOZNAJTE OCHRANCU KVALITNÉHO OBLEČENIA NA KAŽDODENNÉ
NOSENIE
Odevy, ktoré sú vystavené príliš veľkému teplu a pohybu jednoducho
nevydržia. Naše sušičky s technológiou ProSense® majú teraz ešte lepšie
cykly na zaručenie neprekročenia minimálneho potrebného času bez
nadmerného sušenia. Takže vaše každodenné kusy oblečenia sa sušia
efektívne, sú neustále monitorované pre dokonalú starostlivosť pri každom
UŠETRÍ VÁM ČAS A ENERGIU KAŽDÝ DEŇ
Naše sušičky disponujú technológiou ProSense®,
ktorá používa pokročilé senzory vlhkosti a teploty na
úpravu času sušenia a spotreby energie pre každú
veľkosť náplne - či ide o dennú alebo týždennú dávku
bielizne. To šetrí čas a energiu, pričom jemne chráni

ZABUDOVANÁ OCHRANA PRE VAŠE OBLEČENIE
Všetky AEG sušičky majú jemný bubon ProTex
špeciálne navrhnutý na starostlivosť o vašu bielizeň. S
týmto vzorovaným bubnom budú vaše odevy
profitovať z najefektívnejšieho toku vzduchu a
dostatku priestoru na natiahnutie, čo zabráni

More Benefits :

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Celková kapacita: 8.0 kg
•Kondenzačná sušička
•Panel s textom v Czech
•Senzorová sušička: rozpozná, kedy je
bielizeň vysušená na požadovanú úroveň
•Doplnkové časové programy sušenia
•Programy pre bavlnu: suchá na uloženie
plus, extra suchá, suchá na žehlenie
•Programy pre syntetiku: suchá na
uloženie, extra suchá, suchá na žehlenie
•Voliteľná funkcia pre jemnú bielizeň
•Spotreba energie (program bavlna na
odloženie do skrine): iba 0 ( 4.81 ) kWh po
odstredení s rýchlosťou 1400 (1000)
ot./min
•Reverzný chod bubna sušičky bielizeň
rozloží a zabráni jej zamotaniu a pokrčeniu
•Typ displeja: stredne veľký LCD
•Posunutý štart
•Ukazovateľ fázy programu sušenia:
ochrana proti pokrčeniu, fáza chladenia,
sušenie
•Ďalšie ukazovatele: kondenzátor, filter,
nádrž
•Pozícia a kapacita kondenzačnej nádržky:
ľavá strana predného panelu , 5.28 l
•Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky

• Vlastnosti : Performance
•Max. množstvo bielizne (kg) : 8.0
•Hlavná farba : biela
•Technológia sušenia : kondenzačná
•Funkcia proti pokrčeniu bielizne : áno,
štandardná 90 minút
•Ovládacie tlačítka funkcií : sušenie
•Ukazovateľ stavu : ochrana proti
pokrčeniu, fáza chladenia, sušenie
•Ďalšie ukazovateľe : kondenzátor, filter,
nádrž
•Dizajn : P one
•Funkcie : Anti-crease, posunutý štart,
jemná bielizeň, stupeň vysušenia,
zap./vyp., štart/pauza, Time dry
•Energia : Energy supply
•Značka : AEG
•Model : T6DBG28SC
•Príkon (W) : 2800
•Energetická trieda : B
•Trvanie štandardného programu pre
bavlnu pri plnej naplni v minútách : 139
•Energy cotton iron dry 1000 : 0
•Load cotton iron dry : 0
•Time cotton iron dry 1000 : 0
•Energy synthetics cupboard dry 1200 : 0
•Load synthetics cupboard dry : 0
•Time synthetics cupboard dry 1200 : 0
•Ročná spotreba energie (kWh) : 0
•Rozmery a inštalácia : Dimensions
•Výška (mm) : 850
•Šírka (mm) : 600
•Hĺbka (mm) : 600
•Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky
ap.) : 630
•Čistá hmotnosť (kg) : 38.96

Sušička bielizne s technológiou
ProSense™. En. trieda: B, kapacita
sušenia: 8 kg, spôsob sušenia:
kondenzačné, hlučnosť pri sušení: 64 dB,
typ motora: univerzálny

