
T8DBC49S Uscator cu incarcare frontala

PROTECTORUL PULOVERELOR DIN LANA.

Acum puteti usca absolut tot ce spalati. Incepand cu
cel mai moale pulover din lana si terminand cu o
camasa business de zi cu zi sau o canadiana de schi.
Uscatoarele cu sistemul AbsoluteCare® dispun de
programe personalizate pentru controlul precis al

PROTECTIE DEDICATA HAINELOR DVS.

Programele sistemului nostru unic AbsoluteCare®
controleaza precis miscarea si temperatura tamburului
uscatorului. Articolele din lana sunt mentinute intinse
pe tambur similar ca la uscarea pe o suprafata plana.
Articolele de imbracaminte pentru exterior primesc

TEMPERATURI SIGURE, REDUSE

Tehnologia AEG SensiDry extrage umezeala din
tesaturi la o temperatura redusa la jumatate fata de
cea a uscatoarelor conventionale de rufe fara a
extinde semnificativ durata uscarii. Aceasta asigura
faptul ca tesaturile nu sunt niciodata expuse la o

Beneficii suplimentare :
VA ECONOMISESTE TIMP SI ENERGIE IN FIECARE ZI•

FILTRU EFICIENT FARA NICIO GRIJA•

CICLURI DE USCARE MAI SCURTE, INGRIJIRE MAI BUNA•

Beneficii :

Capacitate uscare: 9.0 kg•
Tehnologia cu pompă cu căldură aduce
rezultate fără precedent din punctul de
vedere al eficienţei energetice

•

Panou de comandă cu text în Engleza,
Simboluri

•

Senzor de uscare: uscătorul simte
atunci când hainele sunt uscate până la
nivelul specificat

•

Programe suplimentare pentru
selectarea timpului de lucru

•

Consum energie (bumbac, uscare pt.
dulap): doar 1.88 ( 2.21 ) kWh după
centrifugare 1400 (1000) rpm

•

Acţiunea inversă de rotire permite
întinderea rufelor şi previne încâlcelile
şi cutele.

•

Tip afişaj: Afisaj LCD mare•
Opţiune start întârziat•
Indicator status uscare pentru:
Antisifonare/Sfarsit, Gata de pus in
dulap, Extra uscare, Gata de calcat

•

Indicaţii pentru: Curatare condensator,
Curatare filtru, Rezervor plin

•

Poziţie şi capacitate rezervor: Panou
stanga , 5.28 l

•

Picioruşe: 4 picioruse ajustabile•
Balamale: Stanga - reversibila(e) de
catre utilizator

•

Programe speciale de uscare :
Aşternuturi, Cotton ECO, Ţesături
bumbac, Uşor de călcat, Mix, Outdoor,
Mătase, Sintetice, Lână, Sport

•

Specificatii tehnice :

Capacitate de uscare (kg) : 9.0•
Tip de produs : Uscator de rufe cu condensare si pompa de
caldura

•

Sistem motor : Invertor•
Clasa de eficienta energetica : A++•
Consum anual de energie (kWh) : 259•
Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) : 2.21

•

Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) cu jumatate de incarcatura : 1.16

•

Consum energie in modul oprit (W) : 0.13•
Consum energie in modul inactiv (W) : 0.13•
Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) : 185•
Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) cu
jumatate de incarcatura : 103

•

Clasa de eficienta a condensarii pe o scara de la G (min) la A
(max) : B

•

Eficienta la condensare (%) : 81•
Nivelul de putere acustica in dB(A) : 65•
Capacitate rezervor (l) : 5.28•
Culoare : Alb•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x600x600•
Adancime maxima (mm) : 665•
Greutate neta (kg) : 49.76•
Greutate bruta (kg) : 52.3•
Lungime cablu alimentare : 1.45•
Accesorii incluse : Furtun evacuare directa•
Accesorii optionale : Kit de suprapunere deasupra masinii de
spalat

•

Tensiune (V) : 230•
Frecventa : 50•
Siguranta necesara (A) : 5•
Sarcina electrica (W) : 900•
Potential de incalzire globala : 1430•
PNC : 916098266•
EAN : 7332543568451•

Descrierea produsului

Uscător de rufe AEG
seria 8000 cu pompă de
căldură, capacitate 9 kg,
clasa de eficienţă A++,
interfaţă touch LCD,
sistem AbsoluteCare,
tehnologii ProSense şi
Sensidry, motor Inverter,
sistem de filtrare
supereficient OKOFlow,
programe speciale
pentru uscare
lână,mătase şi articole
Outdoor -reactivarea
impermeabilităţii, Auto-
OFF. Certificată
WoolmarkBlue


