Electrolux Professional

myPROzip
Smart profesjonell vaskemaskin
Spesielt utviklet for småbedrifter.
Maskinen med et profesjonelt hjerte
og en grønn sjel på et fornuftig budsjett
som drar fordeler fra et profesjonelt design
Fordeler og funksjoner
Førsteklasses kapasitet og ytelse:
– Få vasken unna i en fei – 8 kg kapasitet
– Beste vaskeresultater og tekstilpleie takket være den unike, profesjonelle
trommelen med 4,5 mm hull for effektiv fjerning av smuss (standard 2,2 mm)
– Spar penger og energi: smart profesjonell vaskemaskin
– Tids- og kostnadsbesparelser på tørk med fuktuttrekking G-faktor 536
Opptil 50 % raskere1 og enkel i bruk:
–D
 ekker de fleste behov med 6 profesjonelle program
(Normal 20, 40, 60, 95/Mild 30/håndvask)
– Spar tid: normalt 60 ºC program tar 82 minutter
(ved start med kaldt vann ved 15 °C)
–R
 edusert syklustid med 12 minutter ved bruk av varmtvannstilkoblingen
Enkel installasjon, leveres med ledning og standard støpsel

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

Tredobling av maskinens levetid1:		
–E
 kstra lang levetid takket være holdbar konstruksjon
med profesjonelle komponenter
–M
 indre vibrasjon takket være et svært effektivt støtdempningssystem
og optimalt balanserte komponenter og kabinettstruktur
– Ingen rust: rustfritt stål front og topp
– Enkel tilgang for inspeksjon av tømmepumpe

Smart profesjonell vaskemaskin

Kan kobles til eksterne betalingssystemer

Tilbehør
Sokkel
Stableramme

Sammenlignet med husholdningsmaskiner

Hovedspesifikasjoner
8

Trommelvolum, ltr

67

Dybde med åpen dør: 1066 mm
597 mm

624 mm

> 36

Forbruksdata
Programstandard, bomull 60 °C, full maskin
Totaltid min./syklus
(tilkoblet varmtvannskran)

70

Energiforbruk, kWt

0,7

Vannforbruk (kaldt), l

65

maks. 1100 mm

Energieffektivitetsindeks, %

WE170PP/VP

Dimensjoner

Vaskekapasitet, kg

Energieffektivitetsklasse

Marine kit

850 mm

1

Alternativ

B 597 mm

Spesifikasjoner WE170PP/VP
Sentrifugehastighet, opm (G-faktor)
Støynivå ved vask, dB(A)

49

Støynivå ved sentrifugering, dB(A)

75

Frekvens, Hz
Kabinett, topp og front
Display
Trommeldesign
Lys i trommel

2

50 / 60
3

Rustfritt stål
Stor LCD

A 850 mm

Profesjonell trommel
med 4,5 mm hull
Ja

Såpebeholder

3 kamre

Dørlåssystem

Dørlås med
barnesikringsfunksjon
(kan åpnes fra innsiden
ved å tilføre et trykk
på 70N)

Vanninntak

Varmt og kaldt

Avløpssystem

Avløpspumpe

Nivåreguleringsføtter

1

1400 (536)

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

myPROzip Smart profesjonell vaskemaskin

Front
D 1066 mm

C 624 mm

4 justerbare føtter
( justerbar med 15 mm)

Programm
Antall program

6

Normal 20, 40, 60, 95
Mild 30 / håndvask
Programtilpasning

Full eller halvfull maskin:
maskinen tilpasser seg

Spesialfunksjoner

Høyre side

Myntinnkast

Tilleggsutstyr

Eksternt doseringssystem

Tilleggsutstyr

Sokkel

Tilbehør

Stableramme

Tilbehør

Kan kobles til eksternt
betalingssystem

Standard
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Dimensjoner inkludert dørramme
Høyde (A), mm

850

Bredde (B), mm

597

Dybde (C), mm

624

Emballasjehøyde, mm

900

Emballasjebredde, mm

630

Emballasjedybde, mm

701

Vekt (med emballasje), kg

80,5 (82)

Bakside

Høyde
Bredde
Dybde
Dybde med åpen dør
Betjeningspanel
Såpebeholder
Døråpning
Tilkobling flytende såpe
Varmt vann
Kaldt vann
Avløpspumpe

