
KORTERE TØRREPROGRAMMER, BEDRE PLEJE
Takket være det forbedrede luftstrømningsdesign tørrer AEG tørretumblere 
hurtigere og mere effektivt. Så dit tøj plejes bedre, selv ved kortere 
programmer.

PROBLEMFRIT FILTER FOR EFFEKTIVITET
Kun AEG tørretumblere har ÖKOFlow Filter System. Normale tørretumblere 
har flere filtre. Flere filtre øger energiforbruget. Med kun ét filter tørrer en AEG 
maskine effektivt og energibesparende.

SKÅNSOMME, LAVE TEMPERATURER
AEG SensiDry teknologi trækker fugt ud af tøjet ved 
den halve temperatur af almindelige tørretumblere. 
Derfor undgås unødig varme. Dit tøj beholder sin 
struktur og vævning som nyt. Den lave temperatur 
sparer også på energiforbruget.

SPARER DIG TID OG ENERGI HVER DAG
Vores tørretumblere har ProSense teknologi med 
avancerede fugt- og temperatursensorer til at tilpasse 
tørretiden og energiforbruget efter hver fylding. Det 
sparer tid og energi og beskytter dit yndlingstøj 
skånsomt.

SKRÆDDERSYET BESKYTTELSE TIL DIT TØJ
Programmerne i det unikke AbsoluteCare® system 
kontrollerer tørretumblerens rotation og temperatur. Uld 
holdes fladt mod tromlen. Fritids-/sportstøj får kun lige 
præcis den rette mængde varme for at bevare dets 
vandtætte membrans funktion. Hvert stof sikres perfekt 
pleje.

AbsoluteCare® A++ tørretumbler med stor 9 kg max kapacitet og særdeles 
rummelig tromle med særligt tromlemønster, for ekstra skånsom tørring af alt 
dit tøj. Kondenstørretumbler med heatpump og lavt energiforbrug i 
energiklasse A++. Føres hos udvalgte forhandlere.

TØRRING AF ALT SLAGS TØJ - OGSÅ ULD OG SILKE
Nu kan du tørretumble alt. AbsoluteCare® System med tilpasset 
programmering. Forhindrer krympning*. Holder formen. Genopretter 
vandtæthed. Ny tørretumbling til alt dit tøj. * Sammenlignet med fladtørring.

Fordele og funktioner

• Kondenstørretumbler med varmepumpeteknologi
• AbsoluteCare® tørresystem
• Indvendig LED lys
• ÖKOInverter motor
• Udskudt start-funktion
• Reverserende tromlegang
• AutoOff - intet standbyforbrug
• Skånsom ProTex tromle 118 liter
• Woolmark Blue
• Sensorstyret
• Mulighed for tidsstyring
• Outdoor tørreprogram
• Specialprogrammer: Sengetøj, Bomuld ECO, Bomuld, Strygelet, Blandet 
bomuld/syntetisk, Outdoor, Silke, Syntetisk, Uld, Sportstøj
• Tekst i betjeningspanel på Symboler, Engelsk
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Svensk, Finsk, Norsk
• Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
• Medfølgende tilbehør: Afløbsslange
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Produktserie 8000 Series AbsoluteCare
Energieffektivitetsklasse A++
Fyldmængde v. tørring, kg. 9 kg
Kondenseringsklasse B
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og 
halv fyldning), % 81

Energiforbrug kWh, skabstørt, hel 
fyldning, centr. v/1000 omdr. 2.21

Energiforbrug pr. år, kWh 259

Dørhængsling Venstrehængslet. Kan vendes af 
brugeren selv

Tromlevolume, liter 118
Lugeåbning, Ø, cm 49
Fnugfilter, type -
Kondensvandbeholder, ltr. 5.28
Lydeffektniveau, dB(A) 65
Dørtype Not Applicable
Udvendige mål, HxBxD, mm 850x596x638
Produktdybde max, mm 663
Ledningslængde, m 1,45
Kølemiddel/mængde i gram R134a/0.26
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 5
Frekvens, Hz 50
Produktnummer 916 098 170

EAN 7332543553389
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