AEG T3DBN79V Luchtafvoer Wasdroger
T3DBN79V

Een stille, bijna geruisloze manier om uw kleding te drogen
Met deze droger droogt u uw kleding geruisloos, dankzij het Silent System. De
droogcyclus is speciaal ontwikkeld om geluid te elimineren.

Voordelen en specificaties
Alle ladinggroottes drogen met een perfect
proportionele hoeveelheid energie
Deze droger past de cycluslengte op de grootte en
vochtigheid van elke lading aan, zodat u met een
minimum aan energie, perfecte droogresultaten
behaalt.

De meest precieze informatie over de status van uw lading
Het display houdt u volledig op de hoogte over de status van uw lading. U ziet
bijvoorbeeld precies hoe lang de cyclus nog duurt.

Wees de baas over uw tijd, met de functie voor
startuitstel.
De functie voor startuitstel stelt u in staat vooraf te
programmeren wanneer elke cyclus begint. Zo bent u
de baas over de indeling van uw tijd.

Uw kleding, zelfs wollen kleding, snel opfrissen
Het opfrisprogramma geeft kortgedragen en kledingstukken die lang in de kast
hebben gelegen - zelfs wollen kledingstukken - een pasgewassen gevoel van
frisheid en zachtheid.

• Luchtafvoerdroger
• Display
• Indicaties voor: pluizenfilter
• Startuitstel
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• Geluidssignaal bij programma einde
• Deurscharnieren: rechts (verwisselbaar door gebruiker)
• Droogprogramma's: Beddengoed, Anti-kreuk, Opfrissen, Jeans, Sport,
Tijdgestuurd, Wol
• Pluizenfilter is makkelijk schoon te maken aan de voorkant van de
droogautomaat
• Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
• Maximaal vulgewicht: 7.0 kg
• Grote vulopening
• Katoen programma's: kastdroog, kastdroog plus, extra droog, strijkdroog
• Synthetica programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog
• Optie tot drogen op lage temperatuur
• Extra lange antikreukfase na elk programma.
• Indicatie van programmafasen: anti-kreuk/einde, afkoelfase, drogen
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes

AEG T3DBN79V Luchtafvoer Wasdroger
T3DBN79V
Technische specificaties
Buitenmaten hxbxd (mm)
Maximaal vulgewicht drogen (kg)
Droogtechnologie
Energie-efficiëntieklasse
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
Energieverbruik katoen kastdroog
1000 tpm (kWh)
Energieverbruik katoen kastdroog,
halve belading 1000 rpm (kWh)
Energieverbruik in 'uit' stand (W)
Energieverbruik in 'stand-by' (W)
Duur 'stand-by' na afloop programma
(min)
Gewogen programmaduur, volle en
halve belading (min)
Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min)
Programmaduur katoen kastdroog,
halve belading 1000 rpm (min)
Gemiddelde condensatie efficiëntie
(%)
Gewogen condensatie efficiëntie, volle
en halve belading (%)
Geluidsniveau drogen (dB)
Meegeleverde accessoires
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Extra leverbare accessoires
Aansluitwaarde (W)
Productnummer

tussenstuk
2600
916 095 310

