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Sprawiamy,
że życie staje
się prostsze
- dzięki myPRO
Nowe, inteligentne, profesjonalne
rozwiązanie pralnicze przeznaczone
dla małych przedsiębiorstw. Wystarczy
załadować i włączyć – myPRO działa
podczas Twojej pracy, zapewniając
doskonałe rezultaty prania po
naciśnięciu jednego przycisku.
Domowe maszyny nie są w stanie poradzić sobie
z praniem mopów i ścierek, ponieważ bardzo
szybko ulegają uszkodzeniu. Nie radzą sobie z
zabrudzeniami takimi jak piasek i strzępki mopów.
Dlatego też, pranie mopów zgodnie z wymaganiami
klienta stanowi nie lada wyzwanie. myPRO to
niezawodne, godne zaufania rozwiązanie, dzięki
któremu osiągniesz najlepszą jakość prania, która
zostanie doceniona przez Twoich klientów.

3 razy dłuższa żywotność dzięki wytrzymałej
konstrukcji wykonanej z profesjonalnych komponentów
1

Do 50 % szybsze2 profesjonalne programy
Wspaniałe rezultaty za każdym razem
dzięki wyjątkowemu bębnowi Electrolux SpeedCare
2 lata gwarancji dla profesjonalnych zastosowań
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W porównaniu z maszynami domowymi 2 Pralki
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myPRO zostało zaprojektowane z myślą o
małych przedsiębiorstwach, które potrzebują
mocniejszych i szybszych rozwiązań niż
standardowe domowe urządzenia.
To rozwiązanie dla firm, które
potrzebują częstego prania i suszenia,
niewymagającego zaawansowanych
technologii. myPRO to inteligentne i
profesjonalne maszyny, które oferują
niezawodność, elastyczność i doskonałe
wyniki prania przy rozsądnych kosztach.

Dowiedz się więcej na temat myPRO –
Inteligentnego i profesjonalnego rozwiązania
firmy Electrolux - na
www.electrolux.com/myPRO

Rozwiązanie pralnicze
myPRO
Profesjonalne serce dla
małych firm
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Oferujemy Ci spokój
dzięki Profesjonalnemu
sercu i Zielonej duszy
Najwyższa jakość. Duża wydajność. Długa żywotność dzięki
profesjonalnej konstrukcji,
Pralnico-wirówki i suszarki myPRO spełniają najwyższe wymagania
dotyczące szybkości i jakości prania i suszenia.
Najlepsze efekty prania i pielęgnacji odzieży dzięki unikalnemu
bębnowi Electrolux SpeedCare
Większa prędkość i elastyczność dzięki profesjonalnym
programom do różnego rodzaju zastosowań, w tym
programem dedykowanym do dezynfekcji mopów i ścierek.
Urządzenia, które będą wciąż działać przez następne 10 lat*
Pralka i suszarka zaprojektowana tak, aby działać 3 razy
dłużej niż maszyny domowe.
Oszczędza wodę. Oszczędza energię. Oszczędza pieniądze.
To proste, myPRO posiada Zieloną duszę!
Inteligentna, profesjonalna pralka z efektywnością
energetyczną A+++
Pralka posiada bęben SpeedCare - najlepszy w swojej klasie pod
względem odprowadzania wody, cięcia kosztów i czasu cyklów
Krótszy cykl suszenia dzięki Automatycznej Kontroli Wilgotności
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zewnętrznemu systemowi
dozowania
Doskonała higiena i maksymalna wygoda oraz niepowtarzalny
i profesjonalny wygląd.
Stylowe i odporne na korozję - idealne dla Twoich potrzeb.
Łatwa w czyszczeniu obudowa ze stali nierdzewnej ze specjalnie
zaprojektowanymi dużymi drzwiami.

Dlaczego
myPRO

… i wszystkie korzyści, z których będziesz mógł czerpać w
rozsądnej cenie.
myPRO zapewnia Ci zalety płynące z unikalnego projektu oraz
technologię, której potrzebujesz. Wspaniała i niezawodna
inwestycja, która będzie Ci służyć przez wiele lat.
Dowiedz się więcej o korzyściach i funkcjach myPRO
www.electrolux.com/myPRO
* 3 cykle/dzień 250 dni/rok.
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