T6DBG28S Сушилня
ЗАЩИТА ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЛЕКЛО
Дрехите не издържат дълго на излагане на
прекомерна топлина и механично триене. Нашите
сушилни машини с технология ProSense®
регулират фино програмите на сушене, за да
осигурят минималното необходимо време без

ПЕСТИ ВРЕМЕ И ПАРИ ВСЕКИ ДЕН
Нашите сушилни машини с технология ProSense®
използват усъвършенствани датчици за влажност
и температура за регулиране на времето за
сушене и потреблението на енергия, независИмо
от размера на зареждането (малко количество или

ВГРАДЕНА ЗАЩИТА ЗА ДРЕХИТЕ ВИ
Всички сушилни AEG имат нежен барабан ProTex,
разработен за специална грижа за тъканите.
Дизайнът на перфорираната повърхност на
барабана осигурява най-ефективния въздушен
поток и достатъчно пространство за дрехите, за

More Benefits :
• ИЗЦЯЛО ОБРЪЩАЕМА ВРАТА. ОТКРИЙТЕ ИДЕАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
• НАМАЛЯВАНЕ НА ГЪНКИТЕ
• ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНОТО ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ

Характеристики

Технически спецификации

• Кондензационна сушилня: влагата
кондензира във воден контейнер и
не изисква външна вентилация
•Табло за управление с текст на
английски, със символи
•Сензор за сушене: отчита кога
дрехите са изсушени до желаното
ниво
•Допълнително време, контролиращо
програмите за сушене
•Програми за памучни тъкани: За
гардероба +, Екстра сухи, Сухи за
гладене
•Програми за синтетични тъкани: За
гардероба, Екстра сухи, За гладене
•Специални програми на сушене:
Спално бельо, Памук ЕКО, Памук,
Деликатни, Олекотени завивки,
Лесно гладене, Дънки, Микс /
смесени, Спорт, Синтетика
•Опция сушене Деликатни
•Консумация на енергия(програма
сухи за гардероба): само 4.1 ( 4.81 )
kWh след центрофугиране на 1400
(1000) об./мин.
•Реверсивното въртене на барабана
отпуска дрехите и предотвратява
заплитането и намачкването
•Тип на дисплея: Средноголям LCD
•Опция отложен старт
•Индикация за статуса на сушене:
Против намачкване/край,
Охлаждане, Сушене
•Индикации за: Почистване на
кондензатора, Филтър, Контейнер за
вода
•Контейнер за кондензирана вода -

• Kапацитет на сушене (кг.) : 8.0
•Времетраене на стандартна програма за памук при пълно
зареждане в мин. : 139
•Консумация сухи за гладене 1000 : 3.81
•Времетраене сухи за гладене 1000 : 110
•Времетраене на програма сушене памук за гладене : 8
•Енергийна консумация при програма сушене синтетични
материи : 1.56
•Капацитет сушене синтетика сухи за гардероба : 3.5
•Времетраене на програма сушене синтетични материи : 52
•Годишна енергийна консумация пране (kWh) : 0
•Технология на изсушаване : Кондензационна
•Ниво на шум сушене IEC 7043 dB(A) : 0
•Размери ВxШxД в мм : 850x600x600
•Основен цвят : Бял/a
•Включени аксесоари: : не
•Опция за аксесоари (не са включени): : Маркуч на
изпомпване , Свързващ елемент (стакинг кит)
•Консумирана мощност (Watt) : 2800
•Захранващо напрежение (Volt) : 230
•Необходим предпазител (А) : 16
•Цвят : Бял
•Product Partner Code : All Open

Product Description :

T6DBG28S Сушилня

