
T6DBG72P Droogautomaat

DE BESCHERMER VAN UW FAVORIETE KLEDING

Kleding die aan te veel warmte en beweging wordt
blootgesteld zal niet mooi blijven. Onze drogers met
ProSense®-technologie stellen de cycli nauwkeurig af
om ervoor te zorgen dat het niet langer duurt dan
nodig en er niet overmatig wordt gedroogd. Zo wordt

BESPAAR ELKE DAG TIJD EN ENERGIE

Onze droogkasten beschikken over ProSense®-
technologie met geavanceerde vochtigheids- en
temperatuursensoren die de droogtijd en het
energieverbruik aanpassen aan de omvang van de
lading, of het nu de was van een hele week of van één

INGEBOUWDE BESCHERMING VOOR UW
KLEDING
Veel droogkasten van AEG beschikken over een
zachte ProTex-trommel die speciaal is ontworpen om
zorg te dragen voor uw kleding. Door haar patroon
creëert deze trommel de meest efficiënte luchtstroom
voor uw kleding en biedt ze extra ruimte zodat kleding

Meer voordelen :
OMKEERBARE DEUR. KIES DE PERFECTE POSITIE•

MEER VERZORGING, MINDER KREUK•

KIES HET JUISTE MOMENT OM TE DROGEN•

Kenmerken :

ProSense™-technologie met
geavanceerde vochtigheids- en
temperatuursensoren, gestuurd door
intelligente software die de droogtijd en
het energieverbruik aanpast

•

Condensatiedroogkast•
Groot display•
ÖKOFlow-systeem voor laag
energieverbruik en eenvoudig
onderhoud

•

Indicaties voor Condensor, Filter,
Reservoir

•

Uitgestelde start•
Alternerende trommelbeweging•
Extra tijdgestuurde droogprogramma's•
Deurscharnieren: links, omkeerbaar•
Speciale droogprogramma's:
Beddegoed, Katoen ECO, Katoen,
Delicaat, Strijkvrij, Jeans, Mix, Sport,
Synthetica, Dekbed

•

Plaats waterreservoir en capaciteit:
Linksboven in bedieningspaneel , 4.66 l

•

Sensor: de droogkast detecteert
wanneer de gewenste droogtegraad
bereikt is

•

Capaciteit: 7.0 kg•
Katoenprogramma's: Cupboard dry
plus, Extra droog, Strijkdroog

•

Synthetische programma's: Kastdroog,
Extra droog, Strijkdroog

•

Indicatie status droogcyclus: Anti-
kreuk/Einde, Afkoelen, Drogen

•

Voet: 4 verstelbare voetjes•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x600(max)•
Capaciteit drogen (kg) : 7.0•
Droogtechnologie : Condensatie•
Energieklasse : B•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 504•
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(kWh) : 4.27

•

Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 2.26

•

Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.5•
Verbruik in stand-by (W) : 0.5•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 95•
Programmaduur katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(min) : 127

•

Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 71

•

Condensatie efficiëntie : B•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 81•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 81•
Geluidsniveau drogen (dB) : 65•
Toebehoren inclusief : geen•
Toebehoren in optie : Afvoerkit, Montageset•
Aansluitwaarde (W) : 2800•
PNC Code : 916 097 928•

Productbeschrijving :


