
 

Fontosabb adatok:  

Mosási kapacitás, kg 8

Dob űrtartalma, l 67

Energiahatékonysági osztály A+++

Energiahatékonysági index, % > 36

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

Teljes idő, perc/ciklus  
(meleg víz bemenettel)

70

Energiafogyasztás, kWh 0,7

Vízfogyasztás (hideg), l 65

1 Hagyományos háztartási gépekhez viszonyítva
2 Létesítménykezelés és idősgondozás
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Kifejezetten kisvállalkozások számára   
Professzionalizmus és környezettudatos 
gondolkodás megfizethető áron,
a professzionális konstrukció minden előnyével

Előnyök és tulajdonságok
  Kiemelkedő kapacitás és teljesítmény:
 – A 8 kg-os kapacitásnak köszönhetően egyszerre moshatja összes ruháját.
 –  Az egyedülálló kialakítású dob, amelyen 4,5 mm-es furatok találhatók (2,2 mm a 
   standard) így a szennyeződések könnyebben távozhatnak, ezáltal megóvja ruháit
 –  Pénzt és energiát spórolhat meg: Smart Professional mosógép 
   A+++ besorolással
 –  Időt és pénzt takaríthat meg azáltal, hogy a berendezés percenként 
   1.400 fordulaton centrifugálva távolítja el a nedvességet

  Akár 50 %-kal gyorsabb 1 és könnyebb használat: 
 –  Minden igényt kielégítő professzionális programok, a gazdaságos 
   és kímélő programoktól a fertőtlenítő es mop mosóprogramokig
 –  Időmegtakarítás: a normál 60 ºC program 82 percet vesz igénybe 
   (15 °C-os hideg vízzel)
 –  A meleg víz bemenet használatával további 12 perccel csökkentheti 
   a ciklusidőt
 –  Könnyen telepíthető, a korszerű vízleeresztő szivattyúnak köszönhetően

  Háromszoros élettartam 1:  
 – Extra hosszú élettartam a tartósabb gépalkatrészeknek köszönhetően
 –  Alacsonyabb vibráció a hatékony lengéscsillapító rendszernek, 
   az optimálisan kiegyensúlyozott alkatrészeknek, illetve a burkolatoknak
   köszönhetően
 –  Nincs korrózió: rozsdamentes acél előlap és felsőrész
 –  Problémamentes üzemeltetés még a legnagyobb igénybevétel esetén is, 
   amelyhez a gravitációs leeresztőszelep is hozzájárul2

 

Opcionális
  Külső adagolórendszer

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

Smart Professional mosógép A+++ 
besorolással

WE170P/V

Electrolux Professional   

myPRO 
Smart Professional mosógép   

Kiegészítők
  Magasító lábazat
  Rakatolókészle t 
 (szárítógéppe l való összeépítéshez)

Méretek

Mélység nyitott ajtóval: 1066 mm

Specifikációk WE170P/V 

Forgási sebesség, ford/perc  (G faktor) 1.400 (536)

Mosás során keletkező zaj, dB(A) 49

Centrifugálás során keletkező zaj, dB(A) 75

Frekvencia, Hz 50 / 60

Burkolat, felső és első Rozsdamentes acél

Kijelző Nagy LCD

Dob kialakítása
Professzionális dob 4,5 

mm-es furatokkal

Dob világítás Van

Mosószer adagolórekeszek száma 3

Ajtózáró egység
Nyitás húzással, 

gyerekzárral (belülről 
nyitható 70N erővel)

Víz bemenet Hideg és meleg

Leeresztő-rendszer
Leeresztő szivattyú/

Leeresztő szelep

Szintező láb
4 állítható láb (15 mm-rel 

állítható)

Programok

Programok száma 16

Eco 40, 60 (A+++) / Normál 20, 40, 60, 95
Kímélő 30, 40, 60 / Kézi / Mop 60, 85 / Öblítés & Centrifugálás 
Fertőtlenítés 60, 70, 80

Program arányosítása
Teljes töltet vagy fél töltet: 

a gép alkalmazkodik

Speciális tulajdonságok

Külső adagolórendszer Opcionális

Rakatoló készlet Kiegészítő

Magasító lábazat Kiegészítő

Méretek beleértve az ajtókeretet

Magasság (A), mm 850

Szélesség (B), mm 597

Mélység (C), mm 624

Csomagolási magasság, mm 900

Csomagolási szélesség, mm 630

Csomagolási mélység, mm 701

Súly (csomagolással), kg 80,5 (82)

C  624 mm

D  1066 mm

A Magasság 
B Szélesség
C  Mélység
D Mélység nyitott ajtóval
1 Kezelőpanel
2 Mosószer adagoló
3 Ajtó nyitása
4  Folyékony mosószer-adagolás
5 Meleg víz
6 Hideg víz
7 Vízszivattyú
8 Leeresztőszelep

B  597 mm

A  850 mm
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Jobb oldalnézet

Elölnézet

Hátulnézet

myPRO  Smart Professional mosógép
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