
SENSIDRY® ROVNOMERNE SUŠÍ OBLEČENIE, A TO AJ PRI NÍZKYCH 
TEPLOTÁCH
SensiDry® používa precízne snímače, ktoré sa postarajú o rovnomerné 
vysušenie oblečenia pri nízkych teplotách, sušenie však netrvá dlhšie. Šetrné 
sušenie ideálnou teplotou, aby oblečenie vydržalo dlhšie.

PRECISEDRY. ŠETRÍ ČAS A ENERGIU. CHRÁNI VAŠE OBLEČENIE
Pokročilé snímače vlhkosti PreciseDry pomáhajú šetriť čas a energiu. Na 
základe množstva oblečenia primerane upravujú čas a spotrebu energie. 
Poskytujú správnu starostlivosť každému kúsku oblečenia, aby si dlhšie 
zachovalo pôvodný vzhľad a štýl.

MIXDRY. BEZ TRIEDENIA. BEZ NÁMAHY. SUŠTE 
BAVLNU A SYNTETIKU SPOLOČNE
MixDry bez problémov rovnomerne vysuší syntetické aj 
bavlnené odevy bez nadmerného alebo 
nedostatočného sušenia. Nie je potrebné triedenie. 
Technológia tepelného čerpadla sa postará o to, aby 
bola bielizeň vystavená presnému množstvu tepla, čím 
sa znižuje spotreba energie.

PROGRAM HYGIENE ODSTRAŇUJE POČAS 
SUŠENIA VIAC AKO 99,9 % BAKTÉRIÍ A VÍRUSOV*

Program Hygiene certifikovaný spoločnosťou 
Swissatest pri teplote nad 60 °C počas sušenia odevy 
dezinfikuje, pričom odstraňuje 99,9 % baktérií 
a vírusov.* Odteraz môžete spokojne sušiť prikrývky, 
vankúše aj oblečenie.

ABSOLUTECARE®. ZARUČENE SA NEZRAZÍ*
AbsoluteCare® používa technológiu tepelného 
čerpadla spolu s precíznymi pohybmi bubna a teplotami 
na bezpečné vysušenie jemného oblečenia. Vlna sa 
nezráža a hodváb nestráca svoj tvar. Technológia 
AbsoluteCare obnovuje vodeodolnosť outdoorového 
oblečenia.  Výnimočná starostlivosť  získala certifikát

PRISPÔSOBENÉ SUŠENIE – DOKONCA AJ NA VLNU, HODVÁB 
A OUTDOOROVÉ ODEVY
Sušička AbsoluteCare® 8000 s technológiou tepelného čerpadla. Nastaví 
správnu rotáciu bubna a reguluje teplotu sušenia. Vlna sa nezráža a hodváb 
nestráca svoj tvar. Technológia AbsoluteCare® obnovuje vodotesnosť 
outdoorových odevov. Výnimočná starostlivosť  získala certifikát Woolmark 
Blue.

Špecifikácie a benefity

• Celková kapacita: 8,0 kg
• Technológia tepelného čerpadla dosahuje mimoriadnu energetickú účinnosť
• Panel s textom v čeština
• Senzorová sušička: rozpozná, kedy je bielizeň vysušená na požadovanú 
úroveň
• Doplnkové časové programy sušenia
• Spotreba energie (program bavlna na odloženie do skrine): iba 1.25 (1.49) 
kWh po odstredení s rýchlosťou 1400 (1000) ot./min
• Reverzný chod bubna sušičky bielizeň rozloží a zabráni jej zamotaniu a 
pokrčeniu
• Typ displeja: White LED
• Posunutý štart
• Ukazovateľ fázy programu sušenia: sušenie, fáza chladenia, suchá na 
žehlenie, suchá na uloženie, extra sušenie, ochrana proti pokrčeniu
• Ďalšie ukazovatele: filter, nádrž, kondenzátor
• Pozícia a kapacita kondenzačnej nádržky: Panel left recycled, 5.28 l
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
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Technológia sušenia Tepelné čerpadlo
Kapacita sušičky (kg) 8,0
Ročná spotreba energie (kWh) 177
Rozmery VxŠxH (mm) 850x596x663
Typ displeja White LED
Objem bubna (l) 118
Reverzné otáčanie bubna Áno
Materiál bubna Antikoro Protex
Typ motora Invertor
Trieda kondenzačnej úspornosti B
Úroveň hluku (db(A)) 67
Energetická trieda A+++
Dľžka prívodného kábla (m) 1.45
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 5
Frekvencia 50
Pánty dvierok Right reversible by user
Programy pre bavlnu žiadny
Farba ovládacieho panela biela
Push button functions number of 7
Cabinet material Steel
Kapacita nádrže 5.28
Tank position Panel left recycled
Filter position Front cabinet
Woolmark Modrý

Čiarový kód EAN 7332543843428

Technická špecifikácia
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