PREDSTAVITEV

Napredna tehnologija za
sušenje najobčutljivejših tkanin
..Podjetje Electrolux je predstavilo novi sušilni stroj AEG-Electrolux s toplotno črpalko, ki je eden najvarčnejših
na svetu. Napredna tehnologija zagotavlja bolj učinkovito in hkrati nežno sušenje perila, povsem varno tudi
za najnežnejše tkanine..
O računalničarjih kroži nemalo vicev. Tistega, kako in zakaj so
računalničarji najboljši možje, ste bržkone že slišali. Tehnično podkovani možakarji naj bi se pri gospodinjskih opravilih težje znašli,
čeprav slednje vse manj drži, saj tehnologija nezadržno prodira tudi
v gospodinjstva in tako še kako olajša naš vsakdanjik. Po pametnih
hladilnikih, mikrovalovnih pečicah, sesalnikih ter štedilnikih je tokrat
na vrsti še sušilnik.

tokokrog zagotavlja veliko zmogljivost hlajenja, kar pomeni, da je
čas sušenja enak kot pri običajnih sušilnikih.
Skrivnost sušilnika s toplotno črpalko je ravno v zaprtem tokokrogu
energije, kar zagotavlja, da ne prihaja do energijskih izgub, ampak
se energija ohranja in znova in znova uporablja v procesu sušenja.
Od tu tudi izjemna varčnost Sensidryja, ki ga uvršča v energijski
razred A gospodinjskih naprav.
Nekaterim potrošnikom se zdi uporaba sušilnikov predraga in se
bojijo, da jim bodo uničili oblačila, a je zahvaljujoč sodobni tehnologiji, vgrajeni v tovrstne naprave, to daleč od resnice. Electroluxov
Sensidry ima npr. poseben program za sušenje svile (in podobnih
občutljivih tkanin), porabi pa le polovico energije ostalih sušilnikov.
Uporabniki lahko v njem tako brez kakršnekoli bojazni sušimo občutljivo perilo, hkrati pa si nam ni treba delati preglavic zaradi stroškov. Sušilnik premore tudi funkcijo za zamik vklopa, ki omogoča,
da čas začetka sušenja nastavimo po želji oziroma potrebi.
AEG-Electroluxov Sensidry je sušilnik z najnižjo porabo energije na
trgu in ga je mogoče kupiti v bolje založenih tehničnih trgovinah po
Sloveniji. Zanj je treba odšteti 239.900 slovenskih tolarjev. (P.R.)

Več informacij na: www.electrolux.si
Z novim Electroluxovim sušilnim strojem, ki so ga v marketinškem
oddelku primerno imenovali Sensidry, bomo kaj hitro pozabili zamudno obešanje in sušenje perila na vrvi. Nižje temperature in
nežnejši cikli sušenja namreč omogočajo sušenje prav vseh vrst
oblačil, tudi tistih iz najobčutljivejših tkanin, kot sta svila in volna.
"Stroj" ima vgrajeno napredno tehnologijo, ki zagotavlja učinkovitejše sušenje od običajnih kondenzacijskih sušilnih strojev, hkrati
pa ima energijsko porabo razreda A, kar pomeni, da za svoje delo
zahteva skromno plačilo, slednje pa se vsekakor pozna tudi na
nižjem računu za porabljeno električno energijo.
Electrolux Sensidry premore dva motorja, eden skrbi za vpihovanje
zraka, drugi pa poganja boben. Tako se oblačila bolj obvarujejo, saj
je zaradi manjšega mehanskega trenja sušenje bistveno nežnejše.
Sušilni stroj deluje pri 20 do 25° C nižjih temperaturah od običajnih
kondenzacijskih sušilnikov, zato lahko v njem brez strahu sušimo
tudi oblačila, občutljiva na visoke temperature. Zaprt energijski
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