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

SÄÄSTES AEGA JA ENERGIAT. IGA PÄEV
Meie kuivatite ProSense-tehnoloogia kasutab erilisi 
niiskus- ja temperatuuriandureid reguleerimaks 
kuivatusaega ja energiatarbivust iga masinatäie jaoks - 
olgu see siis päeva või nädala jagu pesu. See säästab 
aega ja energiat, samas hoolitsedes teie armsate 
rõivaste eest.

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
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Paigaldustüüp eraldiseisev
Kuivatustehnoloogia soojuspump
Värvus valge
Energiaklass (2010/30/EC) A++
Suurim pesukogus kuivatamisel, kg 8.0
Display type keskmises suuruses LCD ekraan
Programmi kulgemise näidik Medium LCD
Juhtsätte ja signaalseadmete tüüp LCD + push buttons
Näidikud kondensaator, puhasta filter, paak
Mootor inverter
Mõõtmed KxLxS, mm 850x596x638
Kõrgus mm 850
Laius, mm 596
Sügavus, mm 638
Depth max, mm 663
Sisevalgustus ei
Toitejuhtme pikkus, m 1.45
Kaitse, A 5
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 900
Aastane energiakulu, kWh 235
Kondenseerimisefektiivsuse klass B
Müratase dB 66
Puuvilla programmid puudub
Time programmes None

Kaasasolevad lisatarvikud kondensvee tühjendusvoolik
Netokaal, kg 47.96
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga 50.5
Ukse hinged Left reversible by user

Special programmes

voodipesu, puuvilla ökoprogramm, 
puuvill, Easy Iron, segapesu, 
välirõivad, siid, spordirõivad, 

sünteetika, vill
Woolmark Woolmark Blue
Connectivity No
Nordic_TD_FamilyName 8000 seeria
Nordic_TD_3DScan No
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