
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 madalamal temperatuuril ilma kuivatusaega oluliselt 
pikendamata. Nii kaitstakse riideid ebavajaliku kuumuse eest. Sel moel 
säilitavad esemed pikema aja jooksul oma värske välimuse. Ning madala 
temperatuuri kasutamine säästab ka

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

Valmis kandmiseks segapesu Mix XL-programmiga
Segapesu XL-programmil on optimeeritud õhuvoog  ja 
kuumusejaotus, et kuivatada puuvillaseid, süneetilisi ja 
nende kahe segust riideid täpselt. Ei mingit pesu 
sorteerimist pesemise ja kuivatamise vahel. Rõivad 
tulevad masinast välja 30% vähem kortsununa ja 
vähem jäikadena, kui õhu käes kuivatades.

3Dscan-tehnoloogia. Täppiskuivatus
FiberPro-süsteem koos 3DScan-tehnoloogiaga jälgib 
sensorite abil riiete niiskussisaldust. See tuvastab 
niiskuse ja reguleerib aega täpse kuivatuse 
tagamiseks. Seda ka paksude ja kihiliste riiete puhul. 
Võrreldes tavalise õhkkuivatusega säilitavad sulejoped 
oma välimuse ja kuni 30% parema

3Dscan-tehnoloogiaga trummelkuivati reguleerib kuivatuseks vajalikku aega 
täpselt. Sellel kuivatil peate puhastama vaid 1 filtrit.

Julgege oma riideid kuivatada
FiberPro-süsteemi ja 3DScan-tennoloogia andur tuvastavad niiskustaseme nii 
kanga pinnal kui ka sees. Nii saab riideid kuivatada täpselt ja hoolitsevalt. 
Kuivatage villa, siidi, välisrõivaid, pluuse, pükse ja isegi sulejakke 
kidlustundega. Kogege erakordset kuivatustäpsust.

Toote omadused

• Mahutavus: 8.0 kg
•  Energiakulu (programm puuvillane kapikuiv): ainult 1.25 (1.47) 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 64
Veepaagi maht, l 5.28
Mootor inverter
Aastane energiakulu, kWh 177
Võimsustarve, W 700
Pinge, V 230
Kaitse, A 5
Netokaal, kg 48.96
Kaasasolevad lisatarvikud kondensvee tühjendusvoolik
Lisatarvikud paigalduskomplekt pesumasina peale
Auruprogrammid None
Värvus Valge
Tootekood 916 099 017
EAN-i kood 7332543773237
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