
SUŠIČKA SENSIDRY® USUŠÍ OBLEČENÍ ROVNOMĚRNĚ, A TO I PŘI 
NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
Sušička SensiDry® používá přesné snímače pro zajištění rovnoměrnějšího 
sušení oblečení při nízkých teplotách. Vystavuje oblečení jen nezbytnému 
množství tepla za účelem mírného sušení, díky němuž oblečení vydrží déle.

PRECISEDRY. ŠETŘÍ ČAS A ENERGII. CHRÁNÍ VAŠE OBLEČENÍ
Pokrokové snímače vlhkosti PreciseDry pomáhají uspořit čas a energii. 
Úměrně upraví čas a používanou energii na základě velikosti náplně. Přitom 
se každé náplni poskytuje náležitá péče, a oblečení tak dlouhodobě zůstane 
ve vynikajícím stavu jak na pohled, tak na dotek.

MIXDRY. ŽÁDNÉ TŘÍDĚNÍ. NAPROSTO SNADNÉ. 
SUŠENÍ BAVLNY A SYNTETIKY
Funkce MixDry zajišťuje snadné, důkladné a 
rovnoměrné usušení syntetických a bavlněných oděvů 
bez nadměrného, nebo naopak nedostatečného 
usušení. Není třeba třídit. Technologie tepelného 
čerpadla zajišťuje, že jednotlivé kousky oblečení 
dostanou přesné množství tepla za nízké spotřeby 
energie.

PROGRAM HYGIENE ODSTRAŇUJE VÍCE NEŽ 
99,9 % BAKTERIÍ A VIRŮ* BĚHEM SUŠENÍ

Program Hygiene certifikovaný společností Swissatest 
suší při teplotě 60 °C a při tom dezinfikuje, odstraňuje 
99,9 % bakterií a virů.* Nyní můžete sušit i přikrývky, 
polštáře a oblečení s plnou důvěrou.

ABSOLUTECARE®. ZARUČENO NULOVÉ SRÁŽENÍ*
AbsoluteCare® využívá pro bezpečné sušení oblečení, 
a to i jemného, technologii tepelného čerpadla společně 
s přesnými pohyby bubnu a teplotami. Díky tomu se 
vlna nesrazí a hedvábí neztratí svůj tvar. Technologie 
obnovuje ochranu proti vodě u outdoorového oblečení 
a má certifikaci Woolmark Blue.

PŘIZPŮSOBENÉ SUŠENÍ, DOKONCE I PRO VLNU, HEDVÁBÍ A 
OUTDOOROVÉ OBLEČENÍ
Bubnová sušička 8000 AbsoluteCare® využívá technologii tepelného čerpadla. 
Dále také přesně řídí pohyb a teplotu sušicího bubnu, a zajišťuje tak, že se 
vlna nesrazí a hedvábí neztratí tvar. Sušička AbsoluteCare® obnovuje ochranu 
proti vodě u outdoorového oblečení a má certifikaci Woolmark Blue.

Specifikace a benefity

• Maximální náplň
• Technologie tepelného čerpadla dosahuje vynikající energetické účinnosti - 
až o 40% úspory energie navíc
• Jazyk ovládacího panelu: čeština
• Typ displeje: White LED 
• Senzor sušičky
• Senzorem upravovaný čas sušení. Na základě vyhodnocení vlhkosti může 
být prodloužen.
• Spotřeba energie (program sušení bavlny k uložení): jen 1.25 (1.49) kWh po 
sušení s odstředěním s 1400 (1000) ot./min.
• Zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
• Možnost nastavení odloženého startu
• Indikátory fáze sušení pro
• Další indikátory: zanesený filtr, plná kondenzační nádržka, kondenzace
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Energetická třída A+++
Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Kapacita sušičky (kg) 8,0
Rozměry (mm) 850x596x663
Ovládání White LED
Objem bubnu (l) 118
Reverzní otáčení bubnu Ano
Materiál bubnu Nerezová ocel Protex
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1.45
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 5

Speciální programy
Bedlinen XL, Cotton Eco, Cottons, 

Delicates, Hygiene, MixDry, Outdoor, 
Hedvábí, Synthetics, Wool

Frekvence (Hz) 50
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Standardní příslušenství odpadní sada
Barva ovládacího panelu Bílá
Počet funkcí tlačítka stisknout 7
Materiál těla Ocel
Kapacita nádrže 5.28
Uložení kondenzační nádrže V levé části panelu
Umístění filtru Přední skříň

Woolmark Woolmark modrý
EAN kód produktu 7332543843428

Technická specifikace

Sušička AbsoluteCare®

TR818A2C

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000U.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/4863383c-a493-483a-90df-ae670a608a04/E4RM3Q/a9c3249e-fb0b-4133-8f61-0f83b60e217c/ORIGINAL/a9c3249e-fb0b-4133-8f61-0f83b60e217c.pdf

