T9DBB89BC Předem plněná bubnová sušička
Strážce outdoorového oblečení. Usuší vše. Bez
obav.
Systém FiberPro s technologií 3DScan detekuje
pomocí nejpokročilejších senzorů vlhkost do hloubky
vláken. Výsledkem je důkladně a šetrně usušené
prádlo. Můžete tak sušit vlnu, hedvábí, trička, kalhoty
a dokonce i funkční voděodolné zimní bundy. Sušte

Technologie 3DScan. Dokonalé sušení. Bez obav.
Systém FiberPro s technologií 3DScan měří vlhkost
uvnitř oděvů a podle toho upravuje délku sušení. Tím
zajistí dokonalý výsledek i u oděvů ze silné nebo
vícevrstvé látky. Péřové bundy si uchovají svůj vzhled
a až o 30 % vyšší tepelnou izolaci než při sušení na
Program MyDry. Šetrné a zároveň rychlé sušení
pro smíšené náplně.
Cyklus MyDry zajišťuje výjimečnou péči pro smíšené
náplně do 5 kg. Když je sušička v setu s pračkou
BlackEdition, kompletní cyklus praní a sušení (od
suchého špinavého prádla k suchému svěžímu a
vypranému prádlu) trvá méně než tři hodiny. Žádné

Další benefity
• AEG BlackEdition. Jedinečné samostatně. Dokonalé spolu.
• Pečujte o své oblečení, svěřte ho sušičce. Bez obav.
• Technologie tepelného čerpadla AEG SensiDry nevystavuje oděvy
nadměrnému horku
Specifikace

Technické specifikace

• Maximální náplň: 9.0 kg
•Technologie tepelného čerpadla
dosahuje vynikající energetické
účinnosti - až o 40% úspory energie
navíc
•Panel s textem: čeština .
•Spotřeba energie (program sušení
bavlny k uložení): jen 1.54 ( 1.69 ) kWh
po sušení s odstředěním s 1400 (1000)
ot./min.
•Zpětný chod bubnu uvolní šaty a
zabraňuje zamotání a pomačkání
•Typ displeje: Dotykový displej
•Indikátory fáze sušení pro: funkce proti
pomačkání - konec, automatické
ochlazování po ukončení programu,
suché do skříně, suché do skříně+,
extra suché, suché k žehlení
•Další indikátory: kondenzace,
zanesený filtr, plná kondenzační
nádržka
•Kapacita a uložení kondenzační
nádrže: 5.28 l, v levé části panelu
•Nožičky: 4 nastavitelné nožky

• Způsob sušení : s tepelným čerpadlem
•Kapacita sušičky (kg) : 9.0
•Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 195
•Rozměry (mm) : 850x596x663
•Ovládání : Dotykový displej
•Objem bubnu (l) : 118
•Reverzní otáčení bubnu : Ano
•Materiál bubnu : Nerezová ocel Protex
•Typ motoru : Invertorový motor se zárukou 10 let
•Třída účinnosti kondenzace : A
•Hlučnost při sušení dB(A) : 62
•Energetická třída : A+++
•Délka kabelu (m) : 1.45
•Napájecí napětí (V) : 230
•Požad. jištění (A) : 5
•Frekvence (Hz) : 50
•Zavěšení dvířek : Vlevo, zaměnitelné
•Barva ovládacího panelu : nerez/černý
•Počet funkcí ovládacího tlačítka : 7
•Materiál těla : Ocel
•Tank capacity : 5.28
•Uložení kondenzační nádrže : v levé části panelu
•Pozice filtru : přední část
•Woolmark : Modrý
•EAN kód produktu : 7332543733866

Popis výrobku
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