
Bezpečné a úsporné sušenie vďaka nízkym teplotám
Technológia tepelného čerpadla AEG SensiDry odstraňuje vlhkosť z tkanín už 
pri polovičnej teplote ako bežné sušičky, bez toho, aby výrazne predlžovala 
dobu sušenia. Oblečenie nie je vystavené zbytočne vysokým teplotám a 
udržiava si svoj vzhľad a kvalitu. Nízke teploty navyše pomáhajú šetriť energiu.

Rovno na seba s programom Mix XL
Program Mix XL s optimalizovaným prúdením vzduchu a rozvodom tepla suší 
precízne bavlnu, syntetiku aj oboje dohromady. Náplň už teda nemusíte triediť. 
Oblečenie bude o 30 % menej pokrčené a stuhnuté než pri sušení na vzduchu. 
Práve naopak - bude príjemné na dotyk a pripravené na okamžité nosenie.

Starajte sa o svoje oblečenie, zverte ho sušičke. 
Bez obáv.
Funkčné oblečenie. Hodváb. Vlna. Garantujeme vám, 
že s programami na mieru môžete dať do sušičky bez 
obáv čokoľvek. Iba technológia AbsoluteCare® ponúka 
programy prispôsobené všetkým druhom materiálov. 
Vždy dosiahnete skvelé výsledky a svoje oblečenie 
chránite pred poškodením.

Nová generácia prania bielizne s aplikáciou My AEG 
Care
Objavte starostlivosť na mieru vašej bielizni s 
aplikáciou My AEG Care. Využívajte odborné znalosti 
AEG odkiaľkoľvek. Nastavte vzdialene vhodný 
program, získajte odporúčania pre vaše oblečenie a 
dostávajte oznámenia, keď bude doprané. Prispôsobte 
si starostlivosť o svoju bielizeň jediným dotykom.

Technológia 3DScan. Dokonalé sušenie. Bez obáv.
Systém FiberPro s technológiou 3DScan meria vlhkosť 
vo vnútri odevov a podľa toho upravuje dĺžku sušenia. 
Tým zaistí dokonalý výsledok aj pri odevoch zo silnej 
alebo viacvrstvovej látky. Páperové bundy si zachovajú 
svoj vzhľad a až o 30 % vyššiu tepelnú izoláciu než pri 
sušení na vzduchu.

Strážca outdoorového oblečenia. Usuší všetko. Bez obáv.
Systém FiberPro s technológiou 3DScan detekuje pomocou najpokročilejších 
senzorov vlhkosť do hĺbky vlákien. Výsledkom je dôkladne a šetrne usušená 
bielizeň. Môžete tak sušiť vlnu, hodváb, tričká, nohavice a dokonca aj funkčné 
vodeodolné zimné bundy. Sušte bez obáv vďaka výnimočne precíznemu 
sušeniu.

Špecifikácie a benefity

• Celková kapacita: 9.0 kg
• Technológia tepelného čerpadla dosahuje mimoriadnu energetickú účinnosť
• Strieborný panel s textom češtině
• Spotreba energie (program bavlna na odloženie do skrine): iba 1.54 (1.69) 
kWh po odstredení s rýchlosťou 1400 (1000) ot./min
• Reverzný chod bubna sušičky bielizeň rozloží a zabráni jej zamotaniu a 
pokrčeniu
• Typ displeja: Stredne veľký LCD
• Posunutý štart
• Ukazovateľ fázy programu sušenia: ochrana proti pokrčeniu, fáza chladenia, 
suchá na uloženie, sušenie, extra sušenie, suchá na žehlenie
• Ďalšie ukazovatele: kondenzátor, filter, nádrž
• Pozícia a kapacita kondenzačnej nádržky: ľavá strana predného panelu, 
5.28 l
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
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Technológia sušenia Tepelné čerpadlo
Kapacita sušičky (kg) 9.0
Energetická trieda A+++
Ročná spotreba energie (kWh) 195
Rozmery VxŠxH (mm) 850x596x663
Typ displeja Stredne veľký LCD
Objem bubna 118
Reverzné otáčanie bubna Áno
Materiál bubna antikoro Protex
Typ motora Invertor
Trieda kondenzačnej úspornosti A
Úroveň hluku (db(A)) 62
Dĺžka kábla (m) 1.45
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 5
Frekvencia 50
Pánty dvierok vľavo, zameniteľné zákazníkom
Programy pre bavlnu žiadny
Woolmark Modrý
Čiarový kód EAN 7332543769117
Odporúčaná predajná cena 759.00
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