T6DEL821G Tørketrommel
MØT KVALITETENS HVERDAGSBESKYTTER
Klær som blir utsatt for overdreven varme og
bevegelse vil ikke vare. Tørketromlene våre med
ProSense®-teknologi finjusterer syklusene for å sørge
for at de bruker minimalt med og ikke overtørker.
Hverdagsplaggene dine blir tørket effektivt, under

SPARER TID OG ENERGI HVER ENESTE DAG
Våre tørketromler har ProSense®-teknologi som
bruker avanserte fuktighets- og temperatursensorer til
å justere tørketiden og energiforbruket for hver
tøymengde, uavhengig av om det er klesvask etter én
dag eller en hel uke. Dette sparer tid og energi

INNEBYGD BESKYTTELSE FOR KLÆRNE DINE
Alle tørketromler fra AEG har vår skånsomme ProTextrommel som er spesifikt designet for å ta vare på
klærne dine. Med denne patenterte trommelen, drar
klærne dine nytte av den mest effektive
luftgjennomstrømningen, og de har plass til å strekke

Produktfordeler:
• FULLT VENDBAR DØR. FINN DEN PERFEKTE POSISJONEN
• SKÅNSOM ANTIKRØLL
• VELG DET BESTE TIDSPUNKTET Å TØRKE PÅ

Produktegenskaper:

Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse:

• Kondensfjerner: fukt føres til en
beholder slik at ingen ektern
ventilasjon er nødvendig.
•Norsk tekstdisplay: English, Nei,
Symboler
•Sensorstyrt tørking: maskinen stopper
når klærne har nådd ønsket
tørrhetsgrad
•Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer
•Bomullsprogrammer: Cupboard dry
plus, Ekstra tørt, Stryketørt
•Programmer for syntetiske klær:
Stryketørt, Ekstra tørt, Stryketørt
•Skånsom-tilvalg
•Energiforbruk (program bomull
skaptørt): kun ( ) kWh ved tørking etter
sentrifugehastighet på 1400 (1000)
opm
•Reverserende trommelgang
•Display: Medium LCD
•Mulighet for utsatt start
•Statusindikator
•Indikasjoner for: Condenser, Filter,
Tank
•Status for kondensbeholder
•Type ben: Hjul
•Maksimumskapasitet: 8.0 kg

• Tørkekapasitet i kg : 8.0
•Lydnivå ved vask (IEC7043) (dBA) : 0
•Høyde (mm) : 850
•Bredde (mm) : 600
•Dybde : 600
•Nettovekt i kg : 38.96
•Farge : Hvit
•Tørkemetode : Kondens
•Off mode power cons. (W) (2010/30/EC) : 0.05
•Energieffektivitetsklasse : B
•Energiforbruk : 0
•Color : Hvit
•ColorEnglish : White
•Volt : 230
•Sikring (A) : 10

Kondenserende
tørketrommel med
ProTex skånetrommel,
som tar godt vare på alle
typer tekstiler.
ProSense- teknologien
bruker avanserte
sensorer som justerer
tørketiden og
energiforbruket for hver
tøymengde, dette
sparerer tid og energi
samtidig som det
beskytter klærne du er
glad i på en skånsom
måte.

