
T8DEE95S Droogautomaat

DE BESCHERMER VAN UW WOLLEN TRUI

Alles wat u wast kunt u nu ook drogen. Van de
zachtste wollen trui tot een alledaags zakelijk
overhemd of een ski-jack. Drogers met het
AbsoluteCare®-systeem hebben een programma's op
maat om de beweging en de temperatuur van de

BESCHERMING OP MAAT VOOR UW KLEDING

De programma’s van ons unieke AbsoluteCare®-
systeem bepalen nauwkeurig de bewegingen en de
temperatuur van de droogtrommel. Wol wordt tegen
de trommel aangedrukt, zodat het plat kan drogen.
Outdoorkleding krijgt precies de juiste hoeveelheid

VEILIGE, LAGE TEMPERATUREN

De AEG SensiDry-technologie onttrekt vocht aan
stoffen bij een temperatuur die de helft lager is dan bij
traditionele droogkasten, zonder dat de droogtijd
hierdoor langer wordt. Zo worden de stoffen nooit
blootgesteld aan onnodige hitte. De originele textuur

Meer voordelen :
BESPAAR ELKE DAG TIJD EN ENERGIE•

EFFICIËNT DANKZIJ FILTER MET MINIMAAL ONDERHOUD•

KORTERE DROOGTIJD, BETERE VERZORGING•

Kenmerken :

AbsoluteCare®-systeem controleert
nauwkeurig de trommelbewegingen en
de droogtemperatuur op basis van
wetenschappelijke inzichten

•

SensiDry®-technologie met
warmtepompsysteem droogt door de
precieze sensoren uw kleding op
slechts de helft van de temperatuur

•

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

•

Warmtepomptechnologie voor een
ongekende energie-efficiëntie

•

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

•

LED binnenverlichting voor een
optimaal zicht in de trommel

•

Inverter motor technologie•
Indicaties voor Condensor, Filter,
Reservoir

•

Uitgestelde start•
Alternerende trommelbeweging•
Extra tijdgestuurde droogprogramma's•
AutoOff met Zero Stand-by•
Deurscharnieren: links, omkeerbaar•
Speciale droogprogramma's:
Beddegoed, Katoen ECO, Katoen,
Strijkvrij, Mix, Outdoor, Zijde,
Synthetica, Wol, Dekbed

•

Plaats waterreservoir en capaciteit:
Linksboven in bedieningspaneel , 5.28 l

•

Sensor: de droogkast detecteert
wanneer de gewenste droogtegraad

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x665(max)•
Capaciteit drogen (kg) : 9.0•
Droogtechnologie : Warmtepomp•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 259•
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(kWh) : 2.21

•

Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 1.16

•

Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.13•
Verbruik in stand-by (W) : 0.13•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 138•
Programmaduur katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(min) : 185

•

Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 103

•

Condensatie efficiëntie : B•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 81•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 81•
Geluidsniveau drogen (dB) : 65•
Toebehoren inclusief : afvoerslang•
Toebehoren in optie : Montageset•
Aansluitwaarde (W) : 900•
PNC Code : 916 098 268•

Productbeschrijving :


