
Bizi takip edin

myPROXL ile 
hayatınızı kolaylaştırmayı 
seviyoruz 

 
 

Fazla çamaşır yükü olan işletmeler için 
yeni Akıllı Profesyonel çamaşırhane 
çözümü - 12kg seçeneği de mevcuttur! 
Sadece yükleyin, çalıştırın ve arkanıza 
yaslanın - siz işlerinizi hallederken 
myPROXL da çalışır ve tek bir dokunuşla 
harika sonuçlar verir.

myPROXL otel misaf ir çamaşırhaneleri, apartman 
çamaşırhaneleri, bakım evleri, veterinerler, 
kuaförler ve güzellik salonları gibi daha yüksek 
kapasiteye ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 
akıllı bir çözümdür.

İhtiyaçlarınızı tam olarak biliyoruz

myPROXL size daha çok zaman kazandırır. 
En yüksek kalitede yıkama sonuçları artık hızlı ve kolay.

 

 
  Geliştirilmiş dayanıklılığı sayesinde 
15,000’den fazla kullanımı garanti eder!

 

  Özel tasarlanmış dezenfeksiyon programları 
sayesinde maksimum hijyen ve temizlik 

 

  myPROXL hızlı yıkar ama daha da hızlı kurutur: 
rekor sürede kurutma programları!

 

Hassas bir bütçe ile ekstra 
kapasiteye, daha uzun süreli 
dayanıklılığa ve çok yüksek hıza ihtiyaç 
duyan akıllı işletmeler için tasarlandı.

 
 

Electrolux Professional Akıllı 
Profesyonel çözümü, myPRO 
hakkında daha fazlasını keşfetmek için 
www.electroluxprofessional/mypro 
sitesini ziyaret edin.

 
 

Mükemmelliği Yaşayın 
www.electroluxprofessional.com

myPROXL Çamaşırhane çözümleri

İşletmeniz için 
dayanıklı çözümler

2019046LO-08-leaflet-General-myProXL-new-logo.indd   1-3 26/09/19   17:15

Şi
rk

et
, t

ek
ni

k 
öz

el
lik

le
rd

e,
 iç

er
ik

te
 v

e 
gö

rs
el

le
rd

e 
ön

ce
de

n 
bi

ld
irm

ek
si

zi
n 

de
ği

şi
kl

ik
 y

ap
m

a 
ha

kk
ın

ı s
ak

lı 
tu

ta
r.

https://www.electroluxprofessional.com/tr/ticari-camasirhane-ekipmanlari/mypro-yikama-kurutma-ve-silindir-utuler/


myPROXL’ı seçmek 
için geçerli nedenler

Sizlere değerli tavsiyelerde 
bulunuyoruz 

  Ağır iş amaçlı SKF rulmanlar, döküm demir 
yataklar ve üçlü contalarla son derece güçlü

 

  8 noktalı yaylı süspansiyonu ve birinci sınıf çelik 
ağırlıkları sayesinde daha dayanıklı

 

   Ayarlanabilir su seviyeleri sayesinde su tasarrufu
  Drenaj pompası* ile kolay monteli kurulum tasarımı
  Çok etkili şok emici sistemler ve en iyi şekilde 

dengelenmiş bileşenler ve paneller

Maksimum dayanıklılık.
15,000’den fazla kullanım için üretildi

 

  myPROXL Yıkama Makineleri: soğuk yıkama için varsayılan 
35 dakikalık program. 15 °C soğuk ve 55 °C sıcak su girişi 
dereceleriyle normal 60 °C programı için sadece 73 dakika

 
 

  myPROXL Kurutma Makineleri: tam yükleme için sadece 
87 dakika, yarım yükleme için 45 dakika

 

Daha Yüksek Üretkenlik.
Daha az sürede daha çok yükleme, 
daha büyük tambur ve daha 
hızlı kurutma süresi

 
 

  Her ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış 
profesyonel programlarla en üst kalite sonuçlar

 

  Özel dezenfeksiyon programları 
sayesinde geliştirilmiş hijyen ve temizlik

 

  Günün belirli saati promosyonlu f iyatlandırma
(jetonlu makineler için) 
Program ve opsiyon seçimi için kolay basılabilen düğmeler  
Önden bakım yapılabilmesi sonucunda ekstra 
kullanım kolaylığı

 

  
Yıkama işleminde 62 dB’nin altında ses desibeli

Arttırılmış Esneklik. 
Sorunsuz operasyonlar ve 
uyarlanabilir programlar

 
 

*Kurutucu hava kanalı kurulu bir şekilde havalandırılmalıdır.

12kg'lık bir çözümde 
en yüksek dayanıklılık 
ve performans

Tüm modeller 
için ödeme 
seçenekleri 
mevcuttur

 

tekli cihazlar için:

istifli cihazlar için:

2019046LO-08-leaflet-General-myProXL-new-logo.indd   4-6 26/09/19   17:15


