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AEG - AEG T6DBM720G - Kondenstørretumbler

  T6DBM720G ProSense tørretumbler der automatisk justerer tørretiden
efter din fyldmængde, så overtørring undgås. Tørringen er sensorstyret, og
stopper derfor selv når tøjet er tørt. En enkel kondenstørretumbler, når
behovet ikke er stort  Vendbar lågeSå du kan vælge den perfekte position
og med fire forskellige håndtagspositioner sikrer du altid at lågen er perfekt
til netop dit behov.   Energiklasse: B  Udskudt startfunktion  Årligt
energiforbrug: 504  Kapacitet (Kg): 7  Varmepumpeteknologi: Nej
Kondenseringsklasse: B 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 392/2012/EUDirective 392/2012/EUDirective 392/2012/EUDirective 392/2012/EU

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LCD-displayLCD-displayLCD-displayLCD-display

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 4,27 kWt4,27 kWt4,27 kWt4,27 kWt

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Filter indikator, ren kondensator-indikator, indikator af fuFilter indikator, ren kondensator-indikator, indikator af fuFilter indikator, ren kondensator-indikator, indikator af fuFilter indikator, ren kondensator-indikator, indikator af fu

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,27 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,26 kWt - tørring - delvis4,27 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,26 kWt - tørring - delvis4,27 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,26 kWt - tørring - delvis4,27 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,26 kWt - tørring - delvis
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Teknisk information fortsat

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 136 min, - tørring - fuld last ¦ 76 min, - tørring - delvis136 min, - tørring - fuld last ¦ 76 min, - tørring - delvis136 min, - tørring - fuld last ¦ 76 min, - tørring - delvis136 min, - tørring - fuld last ¦ 76 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse BKlasse BKlasse BKlasse B

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 65 dB65 dB65 dB65 dB

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Tid tør, bomuld ekstra tør, bomuld strygejernstør, vatskab pTid tør, bomuld ekstra tør, bomuld strygejernstør, vatskab pTid tør, bomuld ekstra tør, bomuld strygejernstør, vatskab pTid tør, bomuld ekstra tør, bomuld strygejernstør, vatskab p

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 102 min,102 min,102 min,102 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 81 %81 %81 %81 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) Per 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusser

Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus) Per 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusser

Varighed af Kun venstre-tilstandVarighed af Kun venstre-tilstandVarighed af Kun venstre-tilstandVarighed af Kun venstre-tilstand 10 min,10 min,10 min,10 min,

HøjdeHøjdeHøjdeHøjde 85.0085.0085.0085.00

BreddeBreddeBreddeBredde 60.0060.0060.0060.00

DybdeDybdeDybdeDybde 54.0054.0054.0054.00

MærkeMærkeMærkeMærke AEGAEGAEGAEG

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Tørremaskine - frontbetjening - ElektriskTørremaskine - frontbetjening - ElektriskTørremaskine - frontbetjening - ElektriskTørremaskine - frontbetjening - Elektrisk


	PriceField: 2.999,00 kr.


