Electrolux Professional

myPRO
Inteligentna Profesjonalna
Pralka
Zaprojektowana specjalnie dla małych biznesów.
Pralka z profesjonalnym sercem i ekologiczną
duszą w rozsądnym budżecie, która posiada
unikalne rozwiązania maszyn przemysłowych.
Właściwości i zalety
Świetna wydajność i wykonanie:
– Wstaw całe pranie „na raz” dzięki dużej pojemności 8 kg
– Najlepsze efekty prania i pielęgnacji odzieży - unikalny bęben z otworami
			 4,5 mm dla wydajnego odprowadzania resztek (standardowo 2,2 mm)
– Oszczędzaj pieniądze i energię: Profesjonalna Inteligentna Pralka klasy A+++
– Oszczędność czasu i kosztów w suszeniu, dzięki wysokiemu odwirowaniu
			 przy obrotach 1400.
Do 50 % szybsza1 i niezwykle łatwa w obsłudze:
– Sprostaj każdej potrzebie z profesjonalnymi programami, od
			 ekonomicznych i łagodnych do dezynfekujących i specjalnych do mopów
– Oszczędź czas: program Normalne 60 ºC trwa 82 minuty
			 (zaczynając od podgrzewu wody zimnej od 15 °C)
– Zredukuj czas cyklu jeszcze o 12 minut wykorzystując przyłącze ciepłej wody
– Elastyczna instalacja dzięki konfiguracji z inteligentną pompą spustową

Doskonała dla małych biznesów na popotrzeby własne m.in.:
– Małe obiekty hotelowe
– Małe restauracje
– Salony fryzjerskie i estetyczne
– Kluby sportowe i fitness
– Firmy sprzątające biura
– Usługi rezydentne
– Sieci restauracji/ franczyzy
i wiele więcej

3x dłuższa żywotność1:		
– Extra długa żywotność dzięki bardziej wytrzymałej konstrukcji maszyn
			 z profesjonalnych komponentów
– Mniej wibracji i hałasu dzięki wysoce efektywnemu systemowi amortyzacji,
			 zbalansowaniu konstrukcji oraz panelom wygłuszającym
– Bez korozji chemicznej: front i górna część wykonane ze stali nierdzewnej
– Bezproblemowa obsługa dzięki wersji z grawitacyjnym zaworem
			 spustowym dla najbardziej wymagających zastosowań2

Inteligentna Profesjonalna
Pralnica klasy A+++
1

W porównaniu do maszyn z rynku domowego

2

Pranie mopów i pranie przy opiece dla osób starszych

Opcja

Zewnętrzny system dozowania

Dane techniczne w skrócie
Załadunek

8 kg

Pojemność bębna

67 l

Efektywność energetycznej

A+++

WE170P/V
Głębokość z otwarciem drzwi: 1066 mm

597 mm

624 mm

Czas cyklu,
(podłączona woda ciepła)

70 min

Zużycie energii

0.7 kWh

Roczne zużycie energii

65 kWh

850 mm

> 36 %

Dane o zużyciu
Program standardowy, bawełna 60°C,
pełen wsad

Podstawa
Rama do ustawienia piętrowego

Wymiary

1,100 mm

Index wydajności energii

Akcesoria

B 597 mm

Specyfikacja WE170P/V
Prędkość wirowania, (G-factor)
Poziom hałasu prania

49 dB

Poziom hałasu wirowania

75 dB

Obudowa - część górna i front
Wyświetlacz
Konstrukcja bębna
Podświetlenie bębna

Profesjonalny bęben
ze specjalnymi otworami 4.5 mm

A 850 mm

Tak

Specjalna blokada bębna

Pociągnij aby otworzyć
dla bezpieczeństwa dzieci
(może być otwarta od
wewnątrz przy użyciu siły 70N)

System poziomowania

3

Duży LCD

3

Rodzaj odpływu

2

Stal nierdzewna

Przegrody dla detergentów

Dopływ wody

1

1400 rpm (536G)

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

myPRO Inteligentna Profesjonalna Pralka

Przód
D 1,066 mm

ciepła i zimna
pompa / zawór spustowy

C 624 mm

4 regulowane nóżki
(zakres regulacji 15mm)

Potrzebne zasilanie
Napięcie (WE170V)

220-230 V

Napięcie (WE170P)

230-240 V

Moc całkowita
Zabezpieczenie
Częstotliwość

2200 W
13 A
50 Hz

Programy
Ilość programów

16

Prawa strona

Eco 40°, 60°C (A+++) / Normalne 20°, 40°, 60°, 95°C
Łagodny 30°, 40°, 60°C / Pranie ręczne / Mop 60°, 85°C /
Płukanie i wirowanie / Dezynfekcja 60°, 70°, 80°C
Inteligentna proporcjonalność

4

Maszyna dopasowuje swoje
ustawienia do realnego wsadu (pobór wody, czas cyklu)

5
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Unikalne cechy i dodatki
Zewnętrzny system dozowania

Opcja

Podstawa

Opcja

Rama do ustawienia piętrowego

Opcja
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Wymiary (razem z ramą drzwi)
Wysokość (A)

850 mm

Szerokość (B)

597 mm

Głębokość (C)

624 mm

Wysokość opakowania

900 mm

Szerokość opakowania

630 mm

Głębokość opakowania

701 mm

Waga (z opakowaniem)

80.5 kg (82 kg)

Wysokość
Szerokość
Głębokość
Głębokość z otwartymi drzwiami
Panel operacyjny
Pojemnik na detergenty
Otwieranie drzwi
Przyłącze płynów (aut. doz.)
Woda ciepła
Woda zimna
Pompa spustowa
Zawór spustowy

8
Tył

