T8DEG48SC Sušička s predným plnením
PREDSTAVUJEME STRÁŽCU VLNENÝCH SVETROV A FUNKČNÉHO
OBLEČENIA
Pre všetkých, ktorí trávia voľný čas aktívne a športové oblečenie má v ich
skriniach významné miesto. Aby ste mohli dosahovať tie najlepšie výkony,
musíte byť v perfektnej forme nielen vy, ale aj vaše funkčné odevy. Preto
potrebujete, aby ste ich svojej sušičke mohli zveriť bez obáv. Naši strážcovia
funkčného oblečenia sa postarajú o to, aby odevy účinne plnili svoju funkciu aj
CHRÁŇTE SVOJE OBLEČENIE – ZVERTE HO
SUŠIČKE
Funkčné oblečenie. Hodváb. Vlna. Garantujeme, že s
programami šitými na mieru môžete dať do sušičky
bez obáv čokoľvek. Len systém AbsoluteCare®
ponúka programy prispôsobené všetkým druhom
materiálov. Dosiahnete vynikajúce výsledky, postaráte

BEZPEČNÉ SUŠENIE PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH
Sušičky AEG s technológiou SensiDry® sušia pri
nízkych teplotách a využívajú precízne senzory na
monitorovanie cyklu sušenia. Odevy tak nebudú nikdy
vystavené zbytočnému teplu a dlhšie si zachovajú
štruktúru, ktorú mali ako úplne nové. Nízka teplota

More Benefits :
• UŠETRÍ VÁM ČAS A ENERGIU KAŽDÝ DEŇ
• BEZŽMOLKOVÝ FILTER PRE EFEKTÍVNOSŤ
• KRATŠIE CYKLY SUŠENIA, LEPŠIA STAROSTLIVOSŤ

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Celková kapacita: 8 kg
•Technológia tepelného čerpadla
dosahuje mimoriadnu energetickú
účinnosť
•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
•Spotreba energie (program bavlna na
odloženie do skrine): iba 1.67 ( 1.99 )
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, suchá na uloženie, sušenie,
extra sušenie, suchá na žehlenie
•Ďalšie ukazovatele: kondenzátor, filter,
nádrž
•Pozícia a kapacita kondenzačnej
nádržky: ľavá strana predného panelu ,
5.28 l
•Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky

• Max. množstvo bielizne (kg) : 8
•Hlavná farba : biela
•Technológia sušenia : tepelné čerpadlo
•Funkcia proti pokrčeniu bielizne : áno, štandardná 90 minút
•Ovládacie tlačítka funkcií : sušenie
•Ukazovateľ stavu : ochrana proti pokrčeniu, fáza chladenia,
suchá na uloženie, sušenie, extra sušenie, suchá na žehlenie
•Ďalšie ukazovateľe : kondenzátor, filter, nádrž
•Dizajn : P one
•Funkcie : Anti-crease, posunutý štart, Dry Mode, stupeň
vysušenia, zap./vyp., štart/pauza, Time dry
•Značka : AEG
•Model : T8DBG48BC
•Príkon (W) : 900
•Energetická trieda : A++
•Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnej naplni v
minútách : 154
•Energy cotton iron dry 1000 : 1.51
•Load cotton iron dry : 8
•Time cotton iron dry 1000 : 118
•Energy synthetics cupboard dry 1200 : 0.6
•Load synthetics cupboard dry : 3.5
•Time synthetics cupboard dry 1200 : 55
•Ročná spotreba energie (kWh) : 0
•Výška (mm) : 850
•Šírka (mm) : 600
•Hĺbka (mm) : 600
•Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 630
•Čistá hmotnosť (kg) : 48.96
•Šírka balenia (mm) : 640
•Výška balenia (mm) : 900
•Hĺbka balenia (mm) : 710
•Farba : biela
•Čiarový kód EAN 13 : 7332543490929
•Kód produktu : 916 097 999
•ColorEnglish : White

Sušička bielizne s
technológiou
AbsoluteCare® prináša
tú najlepšiu starostlivosť
o funkčné odevy, vlnu aj
hodváb. En. trieda: A++,
kapacita sušenia: 8 kg,
spôsob sušenia: tepelné
čerpadlo, vnútorné
osvetlenie bubna,
hlučnosť pri sušení: 66
dB, typ motora: invertor

