
Droša, zema temperatūra
AEG SensiDry tehnoloģija izvelk no audumiem vairāk mitruma uz pusi zemākā 
temperatūrā, salīdzinot ar parastajiem veļas žāvētājiem, ievērojami 
nepagarinot žāvēšanas laiku. Tādējādi audumi nekad netiek pakļauti 
nevajadzīgam karstumam. Jūsu drēbes ilgāk saglabās tekstūru, kas tām bija, 
kad jūs tās iegādājāties. Un zemāka

PERSONISKA AIZSARDZĪBA JŪSU DRĒBĒM
Mūsu vienreizējās AbsoluteCare® sistēmas programmas precīzi kontrolē 
žāvēšanas tilpnes kustību un temperatūru. Vilnas izstrādājumi tiek izklāti uz 
veļas tilpnes, atgādinot veļas žāvēšanu izklātā veidā. Āra apģērbiem tiek dots 
tieši nepieciešamais karstums, lai pilnībā atjaunotu to ūdensnecaurlaidīgās 
membrānas funkcionalitāti.

Gatavs lietošanai ar Mix XL programmu
Mix XL programmai ir optimizēta gaisa plūsma un 
karstuma sadale, lai veiksmīgi žāvētu kokvilnu, 
sintētiku un abu audumu kombināciju. Bez vajadzības 
tos šķirot starp mazgāšanu un žāvēšanu. Apģērbs būs 
par 30% mazāk saburzījies un mazāk stīvs, kā žāvējot 
vienkārši. Drēbes būs komfortablas un gatavas

Nākamās paaudzes veļas mazgāšana. Ar My AEG 
Care lietotni
Izbaudiet individuālu kopšanu, pievienojot veļas 
mazgāšanas ierīces lietotnei My AEG Care. Un 
izmantojiet AEG zināšanas no jebkuras vietas. Attāli 
iestatiet pielāgotas programmas, gūstiet cikla 
rekomendācijas saviem tērpiem un saņemiet 
paziņojumus, kad veļa ir gatava. Individuāla veļas 
kopšana

3Dscan tehnoloģija. Precizitāte žāvēšanā
FiberPro sistēma ar 3DScan tehnoloģiju nolasa no 
audumiem informāciju par mitrumu, izmantojot 
sensorus. Tā nosaka mitrumu un regulē laiku, 
nodrošinot precīzu žāvēšanu. Pat biezam un no 
vairākiem slāņiem izgatavotam apģērbam. Dūnu jakas 
uztur sākotnējo izskatu un par 30% augstāku termisko 
izolāciju,

A+++, 8kg, siltumsūkņa tehn., skārienjutīgs LCD displejs, Wi-Fi savienojamība, 
iekš. LED apgaismojums, invertora motors, atliktais starts, AutoOff, 63 dB

Uzdrošinies žāvēt savu apģērbu.
FiberPro sistēma ar 3DScan tehnoloģijas sensoru uztver mitrumu gan apģērba 
ārpusē, gan iekšpusē. Tādējādi drēbes tiek izžāvētas ar precizitāti un rūpēm, 
pārliecinoši žāvējot vilnu, zīdus, āra apģērbus, kreklus, bikses, kā arī dūnu 
jakas. Pieredzi īpašu žāvēšanas precizitāti.

Priekšrocības un funkcijas

• Siltumsūkņa tehnoloģija ļauj sasniegt maksimālu energoefektivitāti
• Panelis ar tekstu angļu val., simboli
• Enerģijas patēriņš (Programma Īpaši sausa kokvilnas veļa): tikai 1.3 (1.47) 
kWh pēc veļas žāvēšanas, izmantojot 1400 (1000) apgr./min.
• Tvertnes rotācijas virziena maiņa novērš veļas savīšanos un saburzīšanos 
žāvēšanas laikā 
• Displejs: skārienjutīgs LCD 
• Programmas norises indikatori: pretburzīšanas fāze/beigas, dzesēšana, 
ievietošanai skapī, žāvēšana, īpaši sausa, gludināšanai
• Citi indikatori: siltummainis, filtrs, ūdens tvertne 
• Ūdens tvertnes novietojums un ietilpība: pa kreisi no vadības paneļa, 5.28 l 
• Kājiņas: 4 regulējamas kājiņas

9000. sērija siltumsūkņa tehnoloģija veļas žāvētājs 8.0 kg

T9DBA68SC



Elektroenerģijas patēriņa klase A+++

A x P x D, mm 850x596x638

Krāsa Balta

Veļas ietilpība žāvēšanas laikā, kg 8.0

Motora veids Invertora

Enerģijas patēriņš gadā, kWh 177

Displeja veids skārienjutīgs LCD
Skaņas līmenis, dB(A) 63

Iekšējais apgaismojums LED

Woolmark sertifikāts Zilais

Piederumi komplektācijā Ūdens notecināšanas pied.

Iespējamie papildus aksesuāri aksesuārs žāvētāja novietošanai uz 
veļas mašīnas

Pieslēguma jauda, W 700

Tīkla spriegums, V 230

Drošinātājs, A 5

Kokvilnas programmas žāvēšanas 
laiks 1000 apgriezienos (minūtes) 125

Kokvilnas programmas žāvēšanas 
laiks 1400 apgriezienos (minūtes) 103

Kokvilnas programmas žāvēšanas 
laiks 800 apgriezienos (minūtes) 0

Produkta specifikācija
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