
myPRO 
Smart Professional 
szárítógép  
Kifejezetten kisvállalkozások számára  
Professzionális berendezés a professzionális 
konstrukció minden előnyével
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Tökéletes olyan kisvállalkozások 
számára, mint 
– Kis szállodák és panziók
– Éttermek
– Fodrász- és szépségszalonok
– Sport- és fitneszklubok
– Irodatakarító vállalkozások
– Nem otthon végzett háztartási 
 szolgáltatások
– Étteremláncok/franchise és egyéb

Előnyök és tulajdonságok
  Kiemelkedő kapacitás és teljesítmény: 
 – A 8 kg-os kapacitásnak köszönhetően egyszerre száríthatja 
   összes ruháját.
 –  Alacsonyabb költségek: A kategóriás kondenzációs szárítási  
   hatékonyság és B kategóriás energiahatékonyság 2

  Kiemelkedő rugalmasság és ruhakezelés: 
 – 16 programjával minden igényt kielégít
   (gazdaságos, automatikus, időalapú és levegőztető programok)
 –  Előzze meg a ruhák túlszárítását és takarítson meg idő és energiát 
   a professzionális visszamaradt  nedvességtartalom-szabályozó 
   technológiával
 –  Automatikus kondenzvíz leeresztés:  opcionális közvetlen csatlakoztatás
   a kondenzvíz tartályból a lefolyóba az azonnali leürítéshez

  Háromszoros élettartam 1:  
 –  Extra hosszú élettartam köszönhetően a tartósabb gépalkatrészeknek.  
  –  Alacsonyabb vibráció és zaj: 70 dB alatti érték, a speciálisan 
   megtervezett hajtásrendszer, kondenzátor és burkolat következtében
 –  Nincs korrózió: rozsdamentes acél előlap és felsőrész

Kiegészítők
  Magasító lábazat
  Rakatolókészlet (mosógéppel való összeépítéshez)

1 Hagyományos háztartási gépekhez viszonyítva
2 Lehetséges legmagasabb besorolás 

 a kondenzációs szárítógép esetén

TE1120

Electrolux Professional   

 

Fontosabb adatok:  

Szárítókapacitás, kg 8

Dob űrtartalma, l 120

Energiahatékonysági osztály B

Kondenzációs hatékonyság A (> 90%)

Fogyasztási adatok  
Standard program, pamut 60 °C, teljes töltet

Teljes időtartam, perc/ciklus 129

Energiafogyasztás, kWh 4,88

Éves energiafogyasztás, kWh 560

Méretek
Mélység nyitott ajtóval: 1072 mm

C 625 mm

D  1072 mm 

A Magasság  
B Szélesség  
C  Mélység
D Mélység nyitott ajtóval
1 Kezelőpanel
2 Kondenzvíz tartály
3 Ajtó nyitása
4  Kondenzvíz leeresztés

B  596 mm

A  850 mm

Jobb oldalnézet
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myPRO  Smart Professional szárítógép

A 
ko

ns
tr

uk
ci

ós
 é

s a
ny

ag
m

ód
os

ítá
s j

og
át

 fe
nn

ta
rt

ju
k.

Specifikációk TE1120

Szárítótechnológia
Kondenzáció 

(elektronikus fűtőelemek)

Fűtőelemek, Volt/Watt
230 / 2600

(1900 + 700)

Szárítás során keletkező zaj, dB(A) < 70

Kijelző Nagy LCD

Dob világítás Van

Ajtózáró egység
Nyitás húzással, gyerek -
zárral (belülről nyitható 

70N erővel)

Vízszivattyú, V/ Hz 230 / 50

Szűrő
Szűrő fogantyúval 
(könnyebb kivenni) 

Szűrő érzékelő
A berendezés nem indul 

el, ha a szűrő nincs a  
helyén (kíméli a gépet)

Szintező láb
4 állítható láb (15 mm-rel 

állítható)

Speciális tulajdonságok

Magasító lábazat Kiegészítő

Rakatoló készlet Kiegészítő

Méretek beleértve az ajtókeretet

Magasság (A), mm 850

Szélesség (B), mm 596

Mélység (C), mm 625

Csomagolási magasság, mm 890

Csomagolási szélesség, mm 630

Csomagolási mélység, mm 705

Súly (csomagolással), kg 44 (45,5)


