
Bezpečné a úsporné sušení díky nízkým teplotám
Technologie tepelného čerpadla AEG SensiDry odstraňuje vlhkost z tkanin už 
při poloviční teplotě než běžné sušičky, aniž by výrazně prodlužovala dobu 
sušení. Oblečení tak není vystaveno zbytečně vysokým teplotám a udržuje si 
déle svůj vzhled a kvalitu. Nízké teploty navíc pomáhají šetřit energii.

Rovnou na sebe s programem Mix XL
Program Mix XL s optimalizovaným prouděním vzduchu a rozvodem tepla suší 
precizně bavlnu, syntetiku i obojí dohromady. Náplň už tedy nemusíte třídit. 
Oblečení bude o 30 % méně zmačkané a ztuhlé než při sušení na vzduchu. 
Naopak bude příjemné na dotyk a připravené k okamžitému nošení. 

Pečujte o své oblečení, svěřte ho sušičce. Bez 
obav.
Funkční oblečení. Hedvábí. Vlna. Garantujeme vám, že 
s programy na míru můžete dát do sušičky bez obav 
cokoliv. Pouze technologie AbsoluteCare® nabízí 
programy přizpůsobené všem druhům materiálů. 
Dosáhnete vždy skvělých výsledků a své oblečení 
chráníte před poškozením.

Nová generace praní prádla s aplikací My AEG Care
Objevte péči na míru vašemu prádlu díky aplikaci My 
AEG Care. A využívejte odborné znalosti AEG 
odkudkoli. Nastavte vzdáleně vhodný program, získejte 
doporučení pro vaše oblečení a nechte si posílat 
oznámení, až bude hotovo. Přizpůsobte si péči o své 
prádlo jediným dotykem. 

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 
vzduchu. 

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 bez obav díky výjimečně preciznímu sušení.

Specifikace a benefity

• Maximální náplň: 9.0 kg 
• Technologie tepelného čerpadla dosahuje vynikající energetické účinnosti - 
až o 40% úspory energie navíc
• Panel s textem v 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: Středně velký LCD 
• Možnost nastavení odloženého startu
• 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 
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Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Kapacita sušičky (kg) 9.0
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 195
Rozměry (mm) 850x596x663
Ovládání Středně velký LCD
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

Speciální programy
Bedlinen XL, Cotton Eco, Cottons, 

Delicates, Down jacket, Mix XL, 
Outdoor, Hedvábí, Synthetics, Wool

Frekvence (Hz) 50
Zavěšení dvířek Vlevo, zaměnitelné
Barva ovládacího panelu Stříbrná
Počet funkcí tlačítka stisknout 8
Materiál těla Ocel
Kapacita vodní nádržky 5.28
Uložení kondenzační nádrže v levé části panelu

Umístění filtru Přední skříň
Woolmark Modrý
EAN kód produktu 7332543769117

Technická specifikace
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