
T8DBL841G Tørretumbler

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. * Sammenlignet med
fladtørring.

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

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.

Flere fordele
ProSense® teknologien tilpasser tørretid og energiforbruget efter
fyldmængden.

•

Større effektivitet med ÖKOFlow Filter System, hvor kun ét filter skal
vedligeholdes.

•

Nyt design som tørrer hurtigere og giver mindre slidtage til dit tøj.•

Funktioner:

 8.0 kg fuld maskinkapacitet•
Kondenstørretumbler med
varmepumpeteknologi

•

AbsoluteCare® tørresystem•
 Mellemstort LCD display•
Tekst i betjeningspanel på Engelsk,
Symboler - Sticker på dansk til
eftermontering medfølger

•

Kulfri Silence Inverter motor•
Udskudt start-funktion•
Woolmark certificeret•
Sensorstyret•
Skånsom ProTex tromle 118 liter•
AutoOff - intet standbyforbrug•
Mulighed for tidsstyring•
Reverserende tromlegang•
NewOutdoor tørreprogram•
Specialprogrammer: Sengetøj, Bomuld,
Strygelet, Blandet bomuld/syntetisk,
Outdoor, Silke, Syntetisk, Uld,
Dyner/Puder, Sportstøj

•

Tilbehør som kan tilkøbes:
Sammenbygningsbeslag

•

Medfølgende tilbehør: Afløbsslange•

Tekniske data:

Energieffektivitetsklasse : A++•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x600•
Produktdybde max, mm : 630•
Kondenseringsklasse : B•
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), % : 84•
Energiforbrug skabstørt tøj, hel fyldning, centrifugeret v/1000
omdr. : 1.99

•

Energiforbrug pr. år, kWh : 235•
Dørhængsling : Venstrehængt. Kan vendes•
Tromlevolume, liter : 118•
Kondensvandbeholder, ltr. : 5.28•
Lydeffektniveau, dB(A) : 66•
Ledningslængde, m : 1.45•
Kølemiddel/mængde i gram : R134a/0.300kg•
Elementspænding, V : 230•
El-tilslutning, amp. : 5•
Frekvens, Hz : 50•
EAN : 7332543490882•
Produktnummer : 916 097 995•

Produktbeskrivelse:

AbsoluteCare®
tørretumbler med 8 kg
maks kapacitet. Stor,
skånsom tromle med
plads til selv dyner og
store fyldninger. Det
unikke AbsoluteCare®
tørresystem, betyder at
selv uld og silke kan
tørres, sikkert og
krympefrit,
sammenlignet med
liggetørring. Føres hos
udvalgte forhandlere.


