AEG T7DBL831G 7000 Series Tørketrommel
Varmepumpe 8.0 kg A++ 66 dB
T7DBL831G

INTRODUSERER DEN ABSOLUTTE BLUSEBESKYTTEREN
Strikkegenseren din, t-skjorter av bomull, forretningsskjorter – klærne du
bruker dag inn og dag ut – behøver spesialpleie for at de skal beholde den
spesielle følelsen. Med lave temperaturer som ikke forlenger tørketiden, sørger
AEGs SensiDry®-teknologi for at plaggene aldri blir utsatt for unødvendig
varme. Bidrar med å sørge
Strikketøyet ditt, t-skjorter av bomull, forretningsskjorter – klærne du bruker
dag inn og dag ut – behøver spesialpleie for at de skal beholde den spesielle
følelsen. Med lave temperaturer som ikke forlenger tørketiden, sørger AEGs
SensiDry®-teknologi for at plaggene aldri blir utsatt for unødvendig varme.
Bidrar med å sørge

Fordeler og Egenskaper
Trygge, lave temperaturer
SensiDry-teknologien fra AEG trekker ut fukt på
halvparten av temperaturen som vanlige tørketromler
bruker, uten å forlenge tørketiden betydelig. Dette
sørger for at tekstilene aldri blir utsatt for unødvendig
varme. Klærne dine beholder teksturene de hadde den
dagen du kjøpte dem lengre. Og de lave

SPARER TID OG ENERGI HVER ENESTE DAG
Våre tørketromler har ProSense-teknologi som bruker
avanserte fuktighets- og temperatursensorer til å
justere tørketiden og energiforbruket for hver
tøymengde, uavhengig av om det er klesvask etter én
dag eller en hel uke. Dette sparer tid og energi samtidig
som at det beskytter klærne du er glad i

KORTERE TØRKESYKLUSER, BEDRE PLEIE
Takket være et design som forbedrer
luftgjennomstrømningen, tørker tørketromler fra AEG
raskere og mer effektivt enn vanlige
varmepumpetørketromler. Dermed blir klærne dine tatt
bedre vare på selv om tørkesyklusene er kortere.

BEKYMRINGSFRITT FILTER FOR EFFEKTIVITET
Det er kun tørketromler fra AEG som har filtreringssystemet ÖKOFlow, et
ekstremt effektivt filter som det er enkelt å nå og rengjøre. Vanlige tørketromler
har flere filtre. Hvis du ikke rengjør dem alle, går energiforbruket opp. Med
bare ett filter, tørker en maskin fra AEG hver klesvask uten anstrengelser og
vedlikeholder
INNEBYGD BESKYTTELSE FOR KLÆRNE DINE
Alle tørketromler fra AEG har vår skånsomme ProTex-trommel som er spesifikt
designet for å ta vare på klærne dine. Med denne patenterte trommelen, drar
klærne dine nytte av den mest effektive luftgjennomstrømningen, og de har
plass til å strekke seg ut for mindre sammenfletting og krølling.

• Varmepumpeteknologi med store energieffektivitet
• Display: Medium LCD
• Norsk tekstdisplay: English
• Mulighet for utsatt start
• Sensorstyrt tørking: maskinen stopper når klærne har nådd ønsket
tørrhetsgrad
• ProTex skånetrommel
• Auto Off-funksjon - eliminerer strømforbruk i stand-by
• Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer
• Reverserende trommelgang
• Spesialprogrammer: Bedlinen, Cotton Eco, Cottons, Duvet, Easy Iron, Mix,
Silk, Synthetics, Wool, sports
• Medfølgende tilbehør: Tømmeslange for kondensvann

AEG T7DBL831G 7000 Series Tørketrommel
Varmepumpe 8.0 kg A++ 66 dB
T7DBL831G
Produktspesifikasjon
PerfectCare serie
Tørkekapasitet i kg
Energieffektivitetsklasse
Utvendige mål HxBxD (mm)
Maks dybde (mm)
Condensation efficiency
Weighted condensation efficiency
full& half load, %
Energy cupboard dry 1000
Annual energy consumption, kWh [Elabel]
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