Mag ik u voorstellen:
twee nieuwe medewerkers

...ze produceren zes keer meer, en zijn drie keer sneller.
We introduceren de nieuwe professionele wasautomaat en
droogautomaat van Electrolux.

Zes keer meer was
U krijgt zoveel schone was als u maar
wenst. Uw twee nieuwe medewerkers
wassen en drogen tot 6 keer meer was
in hun leven dan normale huishoudmachines. Onze nieuwe machines kunnen 9 kilo
was aan, en ze zijn goed voor 15.000
was- en droogbeurten. Ter vergelijk: een
gewone huishoudmachine verwerkt 4-6
kilo was en doet dat in zijn leven zo'n
3.000 keer.

Vijf keer duurzamer
Met uw twee nieuwe medewerkers hoeft
u zich nooit meer zorgen te maken over
de was. Ze zijn gebouwd om vijf keer
langer mee te gaan dan een normale
huishoudmachine.
Drie keer sneller
U zult onder de indruk zijn van uw twee
nieuwe medewerkers, die minstens drie
keer sneller zijn, zodat u meer tijd over
heeft om u met andere, belangrijkere
zaken bezig te houden. Een lading was
kan in 87 minuten gewassen en gedroogd
zijn, dat is minstens drie keer sneller dan
met gewone huishoudmachines.
Lage kosten
Met Electrolux bespaart u ook heel wat!
Uw twee nieuwe medewerkers zijn bescheiden in hun dagelijkse behoeften. U
zult al snel de lage kosten opmerken
door het lagere water- en energieverbruik.

De professionele wasautomaat en droger van Electrolux
• Compacte wasautomaat en droogautomaat, ontworpen voor
professioneel gebruik met gemiddelde wasbehoeften
• Gebruiksvriendelijk, kan tot 9 kilo was per keer verwerken
• 6 wasprogramma's (90°C wit, 60/40°C kleur/synthetisch en
30°C delicaat)
• Laag geluidsniveau voor een aangename werkplek
• Laag energieverbruik
• Tijd en temperatuur kunnen geselecteerd worden op de
droger
• Anti-kreukcyclus om kreuken te voorkomen wanneer de was
niet onmiddellijk wordt uitgehaald

Een betere werkplek
Wat een verschil maken uw twee nieuwe
medewerkers, met hun gebruiksvriendelijke display, bedieningspaneel en programma's. De resterende wastijd wordt
getoond op het display, zodat u ziet wanneer het tijd is om te ontladen. En u hoeft
ook niet te wachten – de deur kan geopend worden zodra de trommel stopt
met draaien.
En dit zijn nog maar enkele van de vele
slimme innovaties die van de nieuwe
Electrolux machines aantrekkelijke
medewerkers maken voor uw zaak.

Technische specificaties
Capaciteit, max.
Verwarming, 3 fasen
Verwarming, 1 fase
Centrifugeren
G-factor
Afmetingen, mm

Omkasting, gegalvaniseerd/poedercoating

kg
kW
kW
omw./min.
breedte
diepte
hoogte

PW9 (wasmachine)
9
5,4 (10A)
3,6 (16A)
1030
300
720
690
1115
wit

Verbruiksgegevens (Programma 60° katoen, 9 kg)
Koud en heet water
ltr
79/16
Energieverbruik
kWh
0,9
Tijd (5,4 kW/3,6 kW)
min.
50/54
Lading katoen van 9 kg met 55% restvocht
Energieverbruik (6 kW/8 kW)
kWh
Tijd (6 kW/8 kW)
min.
Verdamping (6 kW/8 kW)
g/min.
Opties: Muntmeter, elektrische afvoerklep, kit voor aansluiting op automatische zeepdosering
Accessoires: Stalen plint, toevoeraansluiting voor frisse lucht
- = niet verkrijgbaar

PD9 (droger)
9
6 of 8 (20 of 25A)
720
745
1130
wit

4,6
47/37
106/135
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