
KIES HET JUISTE MOMENT OM TE DROGEN
Met de functie 'Startuitstel' kunt u drogen wanneer het u uitkomt. Met deze 
functie kunt u de starttijd van een droogprogramma instellen.

MEER VERZORGING MINDER KREUK
De trommels van onze droogautomaten draaien op een manier die kleding 
beschermt. De speciale, behoedzame ProTex-trommel kan in beide richtingen 
draaien. Dit voorkomt dat kleding in de knoop raakt. Zo worden kledingstukken 
gelijkmatig gedroogd en kreuken ze minder.

INGEBOUWDE BESCHERMING VOOR UW KLEDING
Alle droogautomaten van AEG beschikken over de 
geavanceerde ProTex-trommel die speciaal is 
ontworpen om kleding te verzorgen. Deze trommel met 
patroon creëert de meest efficiënte luchtstroom en 
biedt extra ruimte zodat kleding niet in de knoop raakt 
en kreukt.

OMKEERBARE DEUR.  KIES DE PERFECTE 
POSITIE
Deze droogautomaat heeft een omkeerbare deur. Het 
handvat kan op vier verschillende posities worden 
gemonteerd voor optimale toegang, waar u de 
droogautomaat ook installeert.

BESPAART U ELKE DAG TIJD EN ENERGIE
Onze droogautomaten beschikken over ProSense®-
technologie met geavanceerde vochtigheids- en 
temperatuursensoren die de droogtijd en het 
energieverbruik aanpassen aan de omvang van de 
lading, of het nu de was is van een hele week of van 
één dag. Dit bespaart tijd en energie, terwijl uw 
favoriete,

DE BESCHERMER VAN UW FAVORIETE KLEDING
Kleding die aan te veel warmte en beweging wordt blootgesteld zal niet mooi 
blijven. Onze drogers met ProSense®-technologie stellen de cycli nauwkeurig 
af om ervoor te zorgen dat het niet langer duurt dan nodig en er niet overmatig 
wordt gedroogd. Zo wordt uw kleding elke cyclus weer efficiënt gedroogd, 
constant gecontroleerd en

Voordelen en specificaties

• ProSense™-technologie met geavanceerde vochtigheids- en 
temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en 
het energieverbruik aanpast
• Condensdroger
• Groot display
• ÖKOFlow-systeem voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud
• Inverter motor
• Indicaties voor: Condensor reinigen, zeef, reservoir legen
• Startuitstel
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• Deurscharnieren: links (verwisselbaar door Service)
• Droogprogramma's: Beddengoed, Cotton Eco, Katoen, Fijne was, Dekens, 
Anti-kreuk, Jeans, Mix, Sport, Synthetica
• Condenswaterreservoir: linksboven in bedieningspaneel, 5.28 liter
• Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
• Maximaal vulgewicht: 8.0 kg
• Katoen programma's: kastdroog plus, extra droog, strijkdroog
• Synthetica programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog
• Indicatie van programmafasen: anti-kreuk/einde, afkoelfase, drogen
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes

ProSense Condensatie Wasdroger

T6DB82GP

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAADY160P136016.jpg


Buitenmaten hxbxd (mm) 850x596x660(max)
Maximaal vulgewicht drogen (kg) 8.0
Droogtechnologie Condensatie
Energie-efficiëntieklasse B
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 561
Energieverbruik katoen kastdroog 
1000 tpm (kWh) 4.81

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 2.52

Energieverbruik in 'uit' stand (W) 0.05
Energieverbruik in 'stand-by' (W) 0.05
Duur 'stand-by' na afloop programma 
(min) 10

Gewogen programmaduur, volle en 
halve belading (min) 105

Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) 139
Programmaduur katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (min) 79

Condensatie efficiëntie B
Gemiddelde condensatie efficiëntie 
(%) 81

Gewogen condensatie efficiëntie, volle 
en halve belading (%) 81

Geluidsniveau drogen (dB) 65

Extra leverbare accessoires condenswater afvoerslang, tussenstuk
Aansluitwaarde (W) 2800
Productnummer 916 097 930
Kleur bedieningspaneel Wit
Woolmark Apparel Care

Technische specificaties
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