
T75370AH3C Předem plněná bubnová sušička

ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje sušit i choulostivé
náplně se stejnými výsledky – vaše oblečení bude
vypadat déle jako nové.

Šetrné a účinné sušení při nízkých teplotách

Tato sušička s technologií tepelného čerpadla
umožňuje sušit vaše prádlo při nižších teplotách, čím
zaručuje bezpečné a šetrné sušení při nižší spotřebě
energie.

Neustále nízká spotřeba energie s jediným filtrem
k čištění
Systém ÖKOFlow u této bubnové sušičky zahrnuje
vysoce účinný filtrační systém. Díky čištění jediného
filtru se snadno udržuje vysoký průtok vzduchu a
nízká spotřeba energie.

More Benefits :
Systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň•

Technologie redukce hluku Silent System zajišťuje téměř neslyšný proces
sušení

•

Features :

Maximální náplň: 7.0 kg•
Technologie tepelného čerpadla
dosahuje nebývalé energetické
účinnosti - až o 40% úspory energie
navíc

•

Panel s textem v Czech .•
Senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou
šaty usušené na stanovené úrovni

•

Senzorem upravovaný čas sušení. Na
základě vyhodnocení vlhkosti může být
prodloužen.

•

Programy pro bavlnu: suché do skříně ,
suché do skříně plus , extra suché ,
připraveno k žehlení

•

Programy pro syntetiku: extra suché ,
připraveno k žehlení , suché do skříně

•

Dlouhá fáze proti krčení usušeného
prádla.

•

Spotřeba energie (program sušení
bavlny k uložení): jen 0 ( 2.17 ) 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: suché do
skříně, žehlení, extra suché, sušení,
zchlazování, velmi suché

•

Další indikátory: nádrž, zanesený filtr,
kondenzace

•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Kapacita sušičky (kg) : 7.0•
Barva : Bílá•
Způsob sušení : Tepelné čerpadlo•
Vnitřní osvětlení : -•
Funkce proti pomačkání prádla : ano, standardní 90 minut•
Funkce : programy sušení•
Indikátory fáze sušení : suché do skříně, žehlení, extra suché,
sušení, zchlazování, velmi suché

•

Další indikátory : nádrž, zanesený filtr, kondenzace•
Designová řada : AEG-Electrolux P10•
Funkce : čas, start/pauza, reverzní , sušení Plus, zpožděný start,
prodloužená fáze proti mačkání, zap./vyp., budík

•

Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : T75370AH3C•
Příkon (W) : 950•
Energetická třída : A+•
Hlučnost při sušení dB(A) : 0•
Čas sušení v cyklu "bavlna, suché do skříně" (min) : 159•
Spotřeba en. v cyklu "bavlna k žehlení" (kWh) : 0•
Kapacita náplně pro cyklus "bavlna k žehlení" (kg) : 0•
Čas cyklu "bavlna, žehlení" (min.) : 0•
Spotř. en. pro cyklus "syntetika, suché do skříně" : 0•
Kapac. náplně cyklu "synt. suché do skříně" (kg) : 0•
Čas cyklu "syntetika, suché do skříně" (min.) : 0•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 0•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 850•
Šířka (mm) : 600•
Hloubka (mm) : 600•
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, desky ap.) : 630•
Čistá hmotnost (kg) : 47.96•
Šířka balení (mm) : 640•
Výška balení (mm) : 890•
Hloubka balení (mm) : 680•
Ostatní : Other technical data•

Product Description :

A+/A-40%, rozměry
(v/š/h): 850/600/600
mm, kondenzační s
tepelným čerpadlem,
velký LCD displej, 7 kg,
hlučnost při sušení: 66
dB, Delicate Care
System™, EcoFlow
System – čištění pouze
jednoho filtru, sušička
ProTex vám umožňuje
sušit i choulostivé
náplně se stejnými
výsledky


