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10 důvodů, proč si koupit sušičku AEG
STRÁŽCI VLNĚNÝCH SVETRŮ A FUNKČNÍHO OBLEČENÍ
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Bojíte se o své oblíbené outdoorové oblečení nebo vlněný svetr?
Když svoje oblečení milujete, sušte ho.
Funkční oblečení. Hedvábí. Vlna. Garantujeme, že s programy na míru můžete dát bez obav do sušičky cokoliv.
Pouze technologie AbsoluteCare® nabízí programy přizpůsobené všem druhům materiálů, díky nimž dosáhne
skvělých výsledků a zároveň ochrání oblečení před poškozením.
Nebaví vás studovat štítky?
Nezkoumejte štítky, sušte cokoliv.
Bez obav sušte i oděvy určené výlučně k ručnímu praní. Patentované sušící cykly mají speciální pohyby bubnu,
které zabraňují sražení nebo zplstnatění citlivých tkanin.
Chcete záruku kvality?
Pouze AEG používá u vybraných modelů sušiček moderní invertorový motor, který je bezuhlíkový, tichý, výkonný
a má dlouhou životnost. Na tento motor poskytujeme prodlouženou záruku* 10 let. Na vybrané modely je také
poskytována záruka* 5 let na celý produkt.
Bojíte se, že údržba sušičky bude náročná?
Sušičky se vyznačují nízkou spotřebou energie a nenáročnou údržbou, protože jsou vybaveny jen jedním
kombinovaným filtrem na čištění, který zajistí dokonalé odfiltrování jemných vláken z textilií.
Chcete mít jistotu, že vaše prádlo bude v sušičce jako v bavlnce?
Patentovaný program na vlnu má modrý certifikát Woolmark, takže suší mimořádně jemně a zaručeně bez rizika
srážení v porovnání se sušením vlny na podložce. Tuto certifikaci mají pouze modely AEG.
Bojíte se, že bude prádlo ze sušičky pomačkané?
AEG je jednou z mála značek, která ještě v současné době používá v bubnu tři žebra. Tato žebra zajišťují
lepší manipulaci s tkaninami při zpětném chodu bubnu a následně nižší pomačkání tkanin.
Chcete si nastavit dvířka přesně tak, jak potřebujete?
Pouze u sušiček AEG máte u všech modelů jistotu, že si můžete změnit otevírání dvířek podle vaší potřeby,
a to do 4 různých poloh.
Chcete odvádět kondenzát přímo do odpadu?
U sušiček AEG máte u všech modelů jistotu, že lze připojit odvod kondenzátu přímo na odpad.
Chcete mít jistotu, že se prádlo nezmačká, ani když ho nevytáhnete
z bubnu hned po usušení?
Možnost prodloužit péči o prádlo proti pomačkání po skončení sušení u vybraných modelů až na 120 minut.
Bojíte se, že sušička není úsporný spotřebič?
Sušičky jsou mimořádně energeticky účinné a jsou zařazeny ve špičkové energetické třídě na trhu. Například
sušička T8DEC68SC spotřebuje při sušení plné dávky 8 kg prádla při programu Bavlna – sušení pro uložení do
skříně jen 1,51 kWh elektrické energie. Jedno sušení tak při ceně dle sazby D02D 4,83 Kč za kWh vychází na 7,29
Kč. Při poloviční náplni stejného programu vychází spotřeba 0,8 kWh a cena na jeden cyklus 3,86 Kč. Výhoda
takto nízkoenergetických spotřebičů je i ta, že běžně můžete prát a sušit zároveň, aniž byste potřebovali oddělené
napájecí okruhy pro pračku a sušičku. Vycházíme z předpokladu použití moderní pračky s příkonem do 2 kW.
Týká se sušiček s tepelným čerpadlem (technologie SensiDry).

*záruku je možné uplatnit pouze při registraci a při splnění podmínek záruky na www.aeg.cz/prodlouzenezaruky.
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Technologie AbsoluteCare®
Vynikající výsledky
sušení dokonce
i v případě vlny
určené jen
k ručnímu praní.
TECHNOLOGIE
ABSOLUTECARE ®

konkurence

sražení

Program pro outdoorové
oblečení obnoví odolnost
vůči vodě lépe než sušení
na vzduchu.

TECHNOLOGIE
ABSOLUTECARE ®

SUŠENO
NA VZDUCHU

Usuší choulostivé
hedvábné oděvy
jako žádná
jiná sušička.

TECHNOLOGIE
ABSOLUTECARE ®

konkurence
Sušeno na vzduchu

