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AEG - AEG T8DEM842E - Kondenstørretumbler

6.895,00 kr.
AbsoluteCare A++ tørretumbler med stor 8 kg max kapacitet og særdeles
rummelig tromle med særligt tromlemønster, for ekstra skånsom tørring af
al dit tøj. Kondenstørretumbler med heatpump og lavt energiforbrug i
energiklasse A++.
• Tørring af alt slags tøj - også uld og silke
Nu kan du tørretumble alt. AbsoluteCare System med tilpasset
programmering. Forhindrer krympning. Holder formen. Genopretter
vandtæthed. Ny tørretumbling til alt dit tøj.
• Skræddersyet beskyttelse til dit tøj
Programmerne i det unikke AbsoluteCare System kontrollerer
tørretumblerens rotation og temperatur. Uld holdes fladt mod tromlen.
Fritids-/sportstøj får kun lige præcis den rette mængde varme for at
bevare dets vandtætte membrans funktion. Hvert stof sikres perfekt pleje.
• Skånsomme, lave temperaturer
AEG SensiDry-teknologi trækker fugt ud af tøjet ved den halve
temperatur af almindelige tørretumblere. Derfor undgås unødig varme.
Dit tøj beholder sin struktur og vævning som nyt. Den lave temperatur
sparer også på energiforbruget.
• Sparer dig tid og energi hver dag
Tørretumbleren har ProSense Teknologi med avancerede fugt- og temperatursensorer til at tilpasse tørretiden og energiforbruget efter hver
fylding. Det sparer tid og energi og beskytter dit yndlingstøj.
• Problemfrit filter for effektivitet
AEG tørretumblere har OKOFlow Filter System. Normale tørretumblere har flere filtre. Flere filtre øger energiforbruget. Med kun ét filter
tørrer en AEG maskine effektivt og energibesparende.
• Kortere tørreprogrammer, bedre pleje
Takket være det forbedrede luftstrømningsdesign tørrer AEG tørretumblere hurtigere og mere effektivt. Så dit tøj plejes bedre, selv ved
kortere programmer.
• Energiklasse: A++
• Årligt energiforbrug: 235
• Kapacitet (Kg): 8.00
• Varmepumpeteknologi: Ja
• Kondenseringsklasse: B
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Teknisk information
Overensstemmelsesstandarder

Directive 392/2012/EU

Formfaktor

Fritstående

Type

LCD-display

Spænding

230 V

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Energiforbrug pr. cyklus

1,99 kWt

Yderfarve

Hvid

Timer-indstillingsegenskaber

Tidsnedsættelse med timer

Nominel strøm

5A

Tromlefunktioner

ProTex-tromle

Indikatorer

Filter indikator, ren kondensator-indikator, indikator af fu

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug

0,13 W

Detaljer om energiforbrug

1,99 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtid

154 min, - tørring - fuld last ¦ 89 min, - tørring - delvis

Tromlemateriale

Rustfrit stål

Slukket-tilstand for strømforbrug

0,13 W

Kondenseringseffektivitet

Klasse B

Støjniveau (tørring)

66 dB

Tørretype

Varmepumpe

Maksimal tørrekapacitet

8 kg

Tørremetode

Tilbage

Tørre Programmer

Tid tør, bomuld ekstra tør, bomuld strygejernstør, vatskab p

Standard tørreprogram

Bomuld

