
T6DBG28SC Předem plněná bubnová sušička

Seznamte se s každodenním kvalitním ochráncem

Oděvy, které jsou vystaveny příliš silnému teplu a
pohybu, jednoduše nevydrží. Naše bubnové sušičky s
technologií ProSense® přesně upraví programy, aby
zajistily jejich minimální potřebnou délku bez
přesoušení. Vaše každodenní prádlo se tak suší

Každý den šetří váš čas a energii

Naše sušičky jsou vybaveny technologií ProSense®,
která používá pokročilé snímače vlhkosti a teploty k
úpravě délky sušení a spotřeby energie u jakékoliv
velikosti náplně - ať se jedná o denní nebo týdenní
náplň prádla. Šetří tak čas a energii, zatímco šetrně

Zabudovaná ochrana vašich oděvů

Všechny sušičky AEG jsou vybaveny naším šetrným
bubnem ProTex, který je speciálně navržen pro péči o
vaše oděvy. Díky tomuto vzorovanému bubnu budou
vaše oděvy těžit z výhod toho nejúčinnějšího toku
vzduchu a získají místo k protažení za účelem

Další benefity
Plně oboustranná dvířka. Nalezněte dokonalou polohu•

Péče snižující pomačkání•

Zvolte správný čas sušení•

Specifikace

Maximální náplň: 8.0 kg•
Kondenzační sušička - vlhkost se sráží
do nádrže

•

Panel s textem: Czech .•
Senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou
šaty usušené na stanovené úrovni

•

Senzorem upravovaný čas sušení. Na
základě vyhodnocení vlhkosti může být
prodloužen.

•

Programy pro bavlnu: suché do skříně
plus , extra suché , připraveno k
žehlení

•

Programy pro syntetiku: suché do
skříně , extra suché , připraveno k
žehlení

•

Funkce pro jemné prádlo.•
Spotřeba energie (program sušení
bavlny k uložení): jen 4.1 ( 4.81 ) kWh
po sušení s odstředěním s 1400 (1000)
ot./min.

•

Zpětný chod bubnu uvolní šaty a
zabraňuje zamotání a pomačkání

•

Typ displeje: Středně velký LCD•
Možnost nastavení odloženého startu•
Indikátory fáze sušení pro: funkce proti
pomačkání - konec, zchlazování,
sušení

•

Další indikátory: kondenzace,
zanesený filtr, nádrž

•

Kapacita a uložení kondenzační
nádrže: 5.28 l, v panelu vlevo

•

Nožičky: 4 nastavitelné nožky•

Technické specifikace

Způsob sušení : Kondenzační•
Kapacita sušičky (kg) : 8.0•
Energetická třída : B•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 561•
Rozměry (mm) : 850x600x665•
Ovládání : Středně velký LCD•
Objem bubnu (l) : 118•
Reverzní otáčení bubnu : Ano•
Materiál bubnu : Nerezová ocel Protex•
Typ motoru : Invertor motor•
Třída účinnosti kondenzace : B•
Hlučnost při sušení dB(A) : 65•
Délka kabelu (m) : 1.45•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 16•
Frekvence (Hz) : 50•
Zavěšení dvířek : Vlevo, zaměnitelné•
Programy pro bavlnu : suché do skříně plus , extra suché ,
připraveno k žehlení

•

Programy pro syntetiku : suché do skříně , extra suché ,
připraveno k žehlení

•

Woolmark : Apparel Care•
EAN kód produktu : 7332543485871•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku

AEG ProSense™
T6DBG28SC.
Technologie
ProSense™ se stará o
prádlo dvakrát tak
efektivně – každá dávka
prádla se zváží a podle
toho se upraví čas a
spotřeba elektrické
energie na minimum.
En. třída: B, kapacita
sušení: 8 kg, hlučnost
při sušení: 64 dB,
rozměry (v/š/h):
850/600/600, displej:
LED, způsob sušení:
kondenzační, speciální
programy: povlečení,
jemné, snadné žehlení,
džíny, Mix, sport;
univerzální motor,
design G: panel/ot.
ovladač/dveře:
bílý/stříbrný/plastové;
reversibilní dvířka do
čtyř různých směrů;
možnost nastavit točení
bubnu po usušení až na
90 minut; odložený start,
český panel a popisky
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