
T8DE94EW Droogautomaat

DE BESCHERMER VAN UW WOLLEN TRUI

Alles wat u wast kunt u nu ook drogen. Van de zachtste wollen trui tot een
alledaags zakelijk overhemd of een ski-jack. Drogers met het AbsoluteCare®-
systeem hebben programma's op maat om de beweging en de temperatuur van
de droogcyclus nauwkeurig aan te sturen. Dit voorkomt krimp*. En behoudt de
vorm. En herstelt waterdichtheid. Een nieuwe vorm van drogen voor elk type

BESCHERMING OP MAAT VOOR UW KLEDING

De programma’s van ons unieke AbsoluteCare®-systeem bepalen nauwkeurig
de bewegingen van de trommel en de droogtemperatuur. Wollen
kledingstukken worden tegen de trommel aangedrukt, zodat ze plat kunnen
drogen. Outdoorkleding krijgt precies de juiste hoeveelheid warmte om de
volledige functionaliteit van het waterdichte membraan te herstellen. Voor elke

VEILIGE, LAGE TEMPERATUREN

De AEG SensiDry-technologie onttrekt vocht aan
stoffen bij een temperatuur die de helft lager is dan bij
traditionele droogautomaten, zonder dat de droogtijd
hierdoor langer wordt. Zo worden de stoffen nooit
blootgesteld aan onnodige hitte. De originele textuur

Meer voordelen :

Kenmerken :

Zeer zuinig door het gebruik van
warmtepomptechnologie

•

Groot display•
ÖKOFlow-systeem voor laag
energieverbruik en eenvoudig
onderhoud

•

LED binnenverlichting in de trommel•
Inverter motor met 10 jaar garantie•
Indicaties voor: Condensor reinigen,
zeef, reservoir legen

•

Startuitstel•
Reverserende trommel•
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s•
Deurscharnieren: links (verwisselbaar
door gebruiker)

•

Speciale droogprogramma's:
Beddengoed, Katoen, Anti-kreuk, Mix,
Outdoor, Zijde, Synthetica, Wol,
Dekens, Sportkleding

•

Condenswaterreservoir: linksboven in
bedieningspaneel , 5.28 liter

•

Sensordroger: de droger voelt wanneer
de gewenste droogtegraad is bereikt

•

Maximaal vulgewicht: 9.0 kg•
Katoen programma's: kastdroog plus,
extra droog, strijkdroog

•

Synthetica programma's: kastdroog,
extra droog, strijkdroog

•

Indicatie van programmafasen: anti-
kreuk/einde, afkoelfase, kastdroog,
drogen, extra droog, strijkdroog

•

Stelpoten: 4 verstelbare voetjes•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x630(max)•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 9.0•
Droogtechnologie : Condensdroger met warmtepomptechnologie•
Energie-efficiëntieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 259•
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm (kWh) : 2.28•
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 1.08

•

Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0.13•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0.13•
Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 145•
Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) : 200•
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 103

•

Condensatie efficiëntie : B•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 87•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 87•
Geluidsniveau drogen (dB) : 65•
Meegeleverde accessoires : condenswater afvoerslang•
Extra leverbare accessoires : tussenstuk•
Aansluitwaarde (W) : 800•
Productnummer : 916 097 909•

Productbeschrijving :

AEG916 097 909


