
LÜHEMAD KUIVATUSTSÜKLID, PAREM HOOLDUS
Tänu täiustatud õhuvoolahendusele kuivatavad AEG kuivatid riideid märksa 
kiiremini ja tõhusamalt kui tavalised soojuspumbaga kuivatid. Nii tagatakse 
riiete parem hooldus ka lühemate kuivatustsüklite puhul.

TÕHUS JA MURETU FILTER
Ülimalt efektiivne, käepärane ja hõlpsalt puhastatav ÖKOFlow Filter System 
kuulub vaid AEG kuivatite juurde. Tavalistel kuivatitel on mitu filtrit. Kui te neid 
kõiki korralikult ei puhasta, kasvab energiatarbimine. AEG masinad kuivatavad 
kogu pesu edukalt vaid ühe filtri abil, tehes seda efektiivselt ja energiatõhusalt.

TURVALISED MADALAD TEMPERATUURID
Võrreldes tavaliste trummelkuivatitega eemaldab AEG 
SensiDry tehnoloogia riietest niiskuse poole 
madalamate temperatuuride juures ilma kuivatusaega 
oluliselt pikendamata. Nii kaitstakse riideid ebavajaliku 
kuumuse eest. Sel moel säilitavad esemed pikema aja 
jooksul oma värske välimuse. Ning madala

SÄÄSTAB AEGA JA ENERGIAT – IGA PÄEV
Meie kuivatites kasutatav ProSense® tehnoloogia 
kasutab täiustatud niiskus- ja temperatuuriandureid, 
mis valivad kuivatusaja ja energiatarbimise vastavalt 
pesu kogusele – olgu siis tegu igapäevase või terve 
nädala pesuga. See säästab aega ja energiat ning 
kaitseb teie igapäevaseid lemmikriideid

RIIETE LÄBIMÕELDUD HOOLDUS
Meie unikaalse AbsoluteCare® süsteemi programmid 
juhivad kuivati trumlipöördeid ja temperatuuri väga 
hoolikalt. Sarnaselt lamekuivatusele hoitakse villaseid 
esemeid trumlis paigal. Õueriiete kuivatamisel 
kasutatakse kindlat temperatuuri, et säilitada nende 
veekindlaid omadusi. Kõigi materjalide

Suure mahutavusega õrn ja tõhus kuivati kuivatab kõik teie rõivad 
hoolivusega! Kuivati, millel peate puhastama vaid 1 filtrit.

VILLASTE KAMPSUNITE KAITSEINGEL.
Nüüd võite te kõiki pestud esemeid trummelkuivatada. Alates pehmest villasest 
džemprist kuni triiksärgi ja suusajopeni välja. AbsoluteCare® süsteemiga 
kuivatitel on kohaldatavad programmid, mis reguleerivad täpselt 
kuivatustsüklis kasutatavaid pöördeid ja õhu temperatuuri. Kortsumise 
vältimine*. Vormi hoidmine. Veekindluse

Toote omadused

• Mahutavus: 8.0 kg
• Sensoriga kuivati: kuivati saab aru, millal riided on kuivatatud soovitud 
tasemeni
• Lisa ajamääratlusega kuivatusprogrammid
• Puuvillaprogrammid: kapikuiv plus, väga kuiv, triikimiskuiv
• Sünteetika programmid: kapikuiv, väga kuiv, triikimiskuiv
•  Energiakulu (programm puuvillane kapikuiv): ainult 1.67 (1.99) kWh pärast 
tsentrifuugimist 1400 (1000) p/m
• Kahesuunaline trumli liikumine välistab riiete keerduminemise, 
kuivatustulemus on ühtlasem ning pesu kortsub vähem
• Infoekraani tüüp: keskmises suuruses LCD ekraan
• Viitstardi võimalus
• Kuivusastme näit: kortsuvaba/lõpp, jahutus, kapikuiv, kuivatamine, ekstra 
kuiv, triikimiskuiv
• Näidud: kondensaator, puhasta filter, paak
• Kondensvee paagi asetus ja maht: paneeli vasakul küljel, 5.28 l
• Jalad: 4 reguleeritavat jalga
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Mõõtmed Mõõtmed
Kõrgus mm 850
Laius, mm 596
Sügavus, mm 638
Toitejuhtme pikkus, m 1.45
Trumli maht, l 118
Integreerimise viis eraldiseisev
Sisevalgustus LED
Kahesuunaline trummel Ja
Energiaklass (2010/30/EC) A++
Kondenseerimisefektiivsuse klass B
Müratase dB 66
Veepaagi maht, l 5.28
Mootor inverter
Aastane energiakulu, kWh 235
Võimsustarve, W 900
Pinge, V 230
Kaitse, A 5
Netokaal, kg 48.26
Kaasasolevad lisatarvikud kondensvee tühjendusvoolik
Lisatarvikud paigalduskomplekt pesumasina peale
Auruprogrammid None
Värvus Valge
Tootekood 916 097 869
EAN-i kood 7332543484805
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