
T65179AV Tørretumbler

En mere stille – næsten lydløs – måde at tørre dit
tøj på
Med denne tørretumbler kan du tørre tøjet næsten
lydløst – takket være Silent System. Tørreprogrammet
er specialudviklet til at eliminere støj.

Tør en tøjvask af enhver størrelse ved hjælp af en
perfekt tilpasset mængde energi
Denne tørretumbler tilpasser programlængden, så den
passer præcis til størrelsen og fugtigheden af hver
tøjmængde, så du opnår perfekte resultater med
mindst mulig energi.

Få kontrol over din tid med udskudt start-
funktionen
Funktionen for udskudt start giver dig mulighed for at
forudprogrammere, hvornår hver cyklus skal begynde
- så du kan få bedre kontrol over den tid, du har til
rådighed.

Flere fordele
Genopfriskningsprogram til tøj, brugt en enkelt gang, opbevaret eller tørret på
snor.

•

Luge, der kan vendes – giver mulighed for at tilpasse tørretumbleren•

Funktioner:

 7.0 kg fuld maskinkapacitet•
Aftrækstørretumbler•
Tekst i betjeningspanel på Dansk -
Sticker på dansk til eftermontering
medfølger

•

Udskudt start-funktion•
Reverserende tromlegang•
Fnugfilter•
Lang antikrølfase som tilvalg•
Valgfrit akustisk signal ved
programafslutning

•

Sensorstyret•
Sensitiv-funktion•
Skånsom-funktion•
Mulighed for tidsstyring•
3 aftræksmuligheder: højre, venstre og
bagud

•

Tekniske data:

Energieffektivitetsklasse : C•
Energiforbrug skabstørt tøj, hel fyldning, centrifugeret v/1000
omdr. : 4.25

•

Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), % : 0•
Energiforbrug pr. år, kWh : 512•
Dørhængsling : Højrehængt. Kan vendes af brugeren selv•
Tromlevolume, liter : 108•
Lydeffektniveau, dB(A) : 64•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x600•
Produktdybde max, mm : 630•
Ledningslængde, m : 1.45•
Elementspænding, V : 230•
El-tilslutning, amp. : 10•
Frekvens, Hz : 50•
Medfølgende tilbehør : Aftræksslange•
Tilbehør der kan købes : Sammenbygningsbeslag•
Produkttype : AEG916 095 297•
Tørreprogrammer : Sengetøj, Strygelet plus, Opfriskning, Jeans,
Sportstøj, Uld genopfrisk

•

Bomuldsprogrammer : Skabstørt, Ekstra tørt, Strygelet, Meget
tørt

•

Programmer, syntetisk tøj : Skabstørt, Ekstra tørt, Strygelet•

Produktbeskrivelse:

Aftrækstørretumbler
med plads op til 7 kg.
Den er sensorstyret og
stopper automatisk når
tøjet er tørt. Føres hos
udvalgte forhandlere.


