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ProSense®-technologie
Past automatisch de droogtijd
en het energieverbruik aan de
grootte van de lading aan.
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SensiDry ®-technologie
Zacht en energiezuinig drogen
op lage temperaturen.
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AbsoluteCare®
Slimme trommelbewegingen en
temperatuurregeling voor de
ultieme verzorging van uw kleding..
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de droogtrommel bepalen. Delicate
stoffen worden continu omhoog
getild, zodat ze hun vorm behouden
en niet kreuken. AbsoluteCare®
geeft een nieuwe definitie aan
drogen in de droogkast en dat voor
elke stof in uw kledingkast. U kunt
het nieuwe Outdoorprogramma
ook gebruiken om het waterdichte
membraan in waterproof kleding
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Nog nooit wol, zijde of
outdoorkleding in de droogkast
durven stoppen? Vanaf nu kunt u
alles wat u wast ook in de droogkast
stoppen. Van de zachtste wollen
trui tot het hemd dat u op uw
werk draagt. De AbsoluteCare®
droogkasten hebben aangepaste
programma's die nauwkeurig de
bewegingen en de temperatuur van
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DE BETROUWBARE
BESCHERMER VAN
UW WOLLEN TRUI
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8000 SERIE | DROOGKAST

beter te herstellen dan wanneer
u het aan de lucht zou laten
drogen. Bovendien past deze
droogkast de trommelbewegingen
aan voor wollen kledingstukken
die enkel geschikt zijn voor
handwas, zodat ze niet krimpen.
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HARDE BEWIJZEN
GEGARANDEERD
KRIMPVRIJ*
Stop uw favoriete wollen
kledingstukken in de droogkast,
zelfs de stukken waarop staat 'enkel
handwas' en ze zullen gegarandeerd
niet krimpen. Ons gespecialiseerde
wolprogramma is even mild voor uw
kleding als plat drogen, waardoor
wol zijn vorm beter behoudt en
zachter blijft dan wanneer u het
zou drogen aan de wasdraad.

Krimping

Concurrent

AEG

*Vergelijkbaar met plat drogen van wol

EVEN ZACHT ALS
NATUURLIJK DROGEN
Met ons speciale zijdeprogramma
kunt u uw 100% zijden
kledingstukken vol vertrouwen in de
droogkast stoppen. Het is even mild
als natuurlijk drogen en komt er zelfs
met minder kreuken uit dan wanneer
het aan de lucht gedroogd wordt.

Concurrent

Aan de lucht
gedroogd

AEG

DROOGT WATERPROOF
STOFFEN BETER
DAN IN DE LUCHT
Ons nieuwe outdoor
droogprogramma droogt uw
waterproof, ademende stoffen zelfs
beter dan wanneer u ze aan de
lucht zou laten drogen. Het gebruikt
precies de juiste hoeveelheid warmte
om de volledige functionaliteit
van het waterdichte membraan
in waterproof kleding te bewaren.
Zo zullen uw prestatiegerichte
kledingstukken blijven presteren.

Aan de lucht gedroogd

AEG AbsoluteCare®
Outdoorprogramma

