Electrolux Professional

myPROzip
Smart profesjonell
tørketrommel
Spesielt utviklet for småbedrifter.
Maskinen med et profesjonelt hjerte
som drar fordeler fra et profesjonelt design
Fordeler og funksjoner
Førsteklasses kapasitet og ytelse:
– Få vasken unna i en fei – 8 kg kapasitet
–L
 avere driftskostnader: klassifisert som A
for kondenseffekt og B for energieffektivitet2
Enestående fleksibilitet og tekstilpleie:
– To tørkeprogram med ulike temperaturvalg (lav og medium)
– Hindrer overtørking av tekstiler og sparer tid og energi
med profesjonell restfuktighetskontroll
–M
 indre vedlikehold: mulighet for å koble
kondensvann direkte til avløp
Tredobling av maskinens levetid1:		
–E
 kstra lang levetid takket være mer robust
maskinkonstruksjon med profesjonelle komponenter		
– Mindre vibrasjon og støy: under 70 dB som følge av spesialdesignet
transmisjonssystem, kondenserenhet og kabinettstruktur
– Ingen rust: rustfritt stål front og topp

Perfekt til småbedrifter som
–M
 indre hoteller og pensjonater
(til bruk for gjester)
– Til utleieleiligheter
– Camping, marina, bensinstasjoner,
studentboliger

Kan kobles til eksterne betalingssystemer

Tilbehør				Alternativ
1

Sokkel				
Stableramme
Myntinnkast

Sammenlignet med husholdningsmaskiner

Hovedspesifikasjoner

Marine kit

Dimensjoner

TE1120P
Dybde med åpen dør: 1072 mm

Tørkekapasitet, kg

8

Trommelvolum, ltr

120

Kondenseffekt

625 mm

B
A (> 90 %)

Forbruksdata
Programstandard, bomull 60 °C, full maskin
Totaltid min./syklus

129

Energiforbruk, kWt

4,88

Årlig energiforbruk, kWt

560

850 mm

Energieffektivitetsklasse

596 mm

B 596 mm

Spesifikasjoner TE1120P
Teknologi
Varmeelementer, Volt/Watt
Maksimalt støynivå, dB(A)
Display

<70

Dørlåssystem

Med barnesikring
(kan åpnes fra innsiden
ved å tilføre et trykk på 70N)

Avløpspumpe

Ja

Nivåreguleringsføtter

3

Stor LCD
Ja

Filtersensor

2

230 / 2 600
(1900 + 700)

Lys i trommel

Filter

1

Kondens
(Elektriske varmeelementer)

Filter med håndtak
for enklere rengjøring
Maskinen starter ikke
hvis filteret ikke er
på plass (beskytter
integriteten til maskinen)

A 850 mm

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

myPROzip Smart profesjonell tørketrommel

Front
D 1 072 mm
C 625 mm

4 justerbare føtter
( justerbar med 15 mm)

Program
Antall program/temperatur

2
Lav/Medium

Spesialfunksjoner
Myntinnkast

Tilleggsutstyr

Sokkel

Tilbehør

Stableramme

Tilbehør

Kan kobles til eksternt
betalingssystem

Standard

Høyre side

2

Dimensjoner inkludert dørramme
Høyde (A), mm

850

Bredde (B), mm

596

Dybde (C), mm

625

Emballasjehøyde, mm

890

Emballasjebredde, mm

630

Emballasjedybde, mm

705

Vekt (med emballasje), kg

A
B
C
D
1
2
3

44 (45,5)
Bakside

Høyde
Bredde
Dybde
Dybde med åpen dør
Betjeningspanel
Kondensvannbeholder
Døråpning

