Det uanstrengte vaskeri.
Vi gjør det enkelt for deg!

Vaskemaskiner og tørketromler

Line 6000 vaskemaskiner
og tørketromler

Du
snakker...
Hjelp meg med et førsteklasses
vaskeri der jeg får det absolutt
beste resultatet samtidig som
anstrengelser og kostnader
reduseres. Jeg vil at teamet mitt skal
få mer gjort, raskere, takket være
et ergonomisk design som reduserer
fysisk belastning og et tydelig og
enkelt brukergrensesnitt. Gi meg
robust utstyr som vil spare meg
for penger takket være lavere
livssykluskostnader, år etter år.

...vi lytter
Line 6000 vil spare deg for penger, forutse dine behov, og overgå dine forventninger.
Vår intensive forskning og banebrytende produktutvikling har ført til en ergonomisk linje
vaskemaskiner og tørketromler med enkel betjening og eksepsjonelle besparelser. Bli med
oss og se hvor flott virksomheten din kan bli.
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Innovasjon er pådriveren for å oppnå god ytelse
Lettere, sunnere, sikrere
Sertifisert ergonomisk
design med mennesket
i sentrum gir en fremragende
brukeropplevelse.

Sanntidsløsninger
Overvåk maskinenes status
og ytelse fra hvor som
helst og sett i verk tiltak for
å forbedre virksomheten din*.

Langsiktig innsparing
Innovative funksjoner for
å spare penger og tid, og som
omfavner en bærekraftig livsstil.

Fremragende produktivitet
Vask og tørk mer på kortere tid.

* Gjør det mulig å følge med på maskinenes status og ytelse når du ønsker det.
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Lettere,
sunnere,
sikrere

Vår prioritet er å skape
løsninger nettopp for
de som bruker dem dag etter dag. Eksepsjonelle
resultater med minimale
anstrengelser: så enkelt
er det.
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Vårt design handler
bare om deg
Alle som jobber med klesvask dag etter dag vet at alle repeterende handlinger som
å strekke seg, bøye og bære kan være stresspunkter som gjør jobben vanskeligere
og reduserer produktiviteten. Ved å fokusere på det fysiske og kognitive samspillet mellom
bruker og utstyr, kan vi gjøre hver av disse bevegelsene mer komfortable og en, totalt
sett, mindre anstrengende opplevelse.

Sertifisert komfort
Brukergrensesnittet har passert en tredjeparts
ekstern test og den nye produktlinjen er sertifisert
til internasjonale standarder for ergonomi
og menneskesentrert design.
Våre vaskemaskiner og tørketromler har vunnet
de prestisjetunge 4 stjernene for ergonomi.
Dette betyr at de har blitt testet av brukere
for å være sikre på at dine operatører vil
oppleve mindre stress og belastning, slik at de
og virksomheten din kan øke.

Pionerer
i brukervennlighet
Ergonomiske inngrep kan redusere
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager med
59%, med en gjennomsnittlig nedgang på 75%
i sykefravær samt 25% økning i produktiviteten.
Washington State
Department of Labor & Industries

UNIK
i bransjen

ERGONOMI-SERTIFISERENDE INSTITUTT

Sertifisert til

4-stjerner
Samsvar med
ergonomiske prinsipper
Designet med deg i tankene
Bevisbasert antropometrisk
og biomekanisk overholdelse
Redusert risiko for skader
Bevisbasert brukervennlighet
Kulmineringen av år med
profesjonelle studier og ekspertise
Menneskesentrert design
Forenkling av vaskeprosessen

ERGONOMISERTIFISERT
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Line 6000 vaskemaskiner

Automatisk eller
manuell dosering.
Du vinner uansett!
Manuell dosering har
aldri vært så enkelt
Den rette høyden
Den frontmonterte såpekoppen
er plassert slik at tilgangen er enkel
og vipper ned når den åpnes slik at du
kan klart se hvert kammer.

Kan brukes med alle typer
kjemikalier
Passer for både pulver og flytende
vaskemiddel, med et eget rom
for blekemiddel.

Lett å holde ren
Klar synlighet og deler som kan fjernes
gjør rengjøringen av såpekoppen enkel
og komfortabel.

Spar tid
og kjemikalier
med automatisk
dosering

Brukervennlig
såpebeholder
Såpekoppen har 6 fargekodede rom som
viser hva du skal helle hvor. Fortsatt
usikker? Bare følg de enkle instruksjonene
på skjermen.

Rask å installere med
alle funksjonaliteter innebygget
Bare koble vaskemaskinen til én eller flere
pumper (for opp til 15 typer kjemikalier)
med én enkelt kabel. Vaskemiddel, tøymykner
og andre kjemikalier vil automatisk bli
dosert i henhold til programmet og vekten
på ladningen. Enkelhet står til din tjeneste.
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Se videoen
og finn
ut mer!

Line 6000 vaskemaskiner

Hvert trinn er intuitivt
og rett fram

CLARUSVIBE

Den nye ClarusVibe-kontrollen garanterer en intuitiv opplevelse og gir en smart
og uanstrengt måte å styre vaskeprosessen på. Den er selvforklarende, sparer tid
og øker produktiviteten ved å gjøre det enkelt og korrekt på første forsøk for alle brukere.
ClarusVibe kommer forhåndsinnstilt med alle programmene du trenger og kan enkelt
tilpasses spesifikasjonene for akkurat din virksomhet.
PROGRAMS
Program’s name number 1

02:30

Programs
Edit
Program’s name number 2

Graphs
02:30

Program’s name number 3

203°F

EDIT

Program’s name number 5

300G

Statistics
203°F
300G

Weighing

Temperature

02:30

203°F

300G

Pre wash

Time

Program’s name number 4

02:30

203°F

300G

Drain

Level

Pumps
Settings
Program’s name number
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Service
02:30

203°FTransfer
300G

Main wash

Action and speed

Program’s name number 6

02:30

203°F

300G

Drain

Program’s name number 7

02:30

203°F

300G

Rinse

Program’s name number 8

02:30

203°F

300G

Full HD 7’’ touchscreen
i farger. Enkel meny

Blue terry towels

Fire brigade
uniform

Chef coats

Delicate

Light coloured
shirts

Nursing/Care
clothes

Denim/Jeans

Wool

1

2

Compartments flush

Drain

Intuitiv og tilpassbar

Fullt redigerbare
programmer

STATISTICS

QUICK LANGUAGE

Chemicals
3 4

CALIBRATION

i

P1: Detergent 1
Cotton 60°
1.
繁體中文1

 ةيبرعلاDeutsch

English UK

Total working time

2085

Trip working time

670

Total runs

1005

Trip runs

323

Total waiting time
Total load
Español

Français

Flerspråklig

Italiano

Svenska

Total av. load factor
Total av. load cost

208
6240 Kg
33%
0,97 $

Trip waiting time
Trip load
Trip av. load factor
Trip av. load cost

Statistikk direkte
på skjermen

2.

3.

250 ml

67

250 ml

2060 Kg
30%
0,91 $

Enkel dosering
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Line 6000 tørketromler

Jobb komfortabelt,
tørk mer på mindre plass
Døren som utgjør
forskjellen:
Et bedre grep
Åpne og lukk døren på en myk måte
Takket være håndtakets design og
den lett-lukkende magnetiske døren.

Sikrere for brukerne
Den isolerte glassdøren forblir kald
på utsiden, ingen risiko for brente
fingre eller hender. Den holder også
varmen inne, slik at romtemperaturen
ikke berøres.

Ideell høyde
Døren er plassert i den ergonomisk mest
passende høyden. Dette utgjør en stor
forskjell når man fyller og tømmer.

nk

sla
smal

Plassbesparende

Solid og pålitelig
Fordi døren er bygget for å vare, vil
den optimere ytelsen gjennom hele
tørketrommelens levetid.

Dn nye produktlinje tar opp mindre
enn én kvadratmeter med gulvplass,
uavhengig av oppvarmingssystemet (gass,
elektrisk, damp eller varmepumpe).

En filterskuff akkurat
der du trenger den
Maksimum komfort
Det horisontale filteret er plassert slik at det er lett
å komme til og er enkelt å rengjøre uten behov
for å måtte bøye seg ned. Menneskelig sentrert
design ned til de minste detaljene tar stress vekk
fra en fysisk krevende jobb.
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The Power
of the Tower

60

Vask og tørk
kg
per dag på mindre
enn 0,4 m2!

Dersom du setter plassen i høysetet, har vi
løsningen for deg.
Hver for seg, er WH6-6 vaskemaskin og TD6-7
tørketrommel begge fullverdige profesjonelle
modeller i en kompakt størrelse. Som et par
multipliseres effektiviteten til en uslåelig
produktivitet og innsparing.
Med mindre fotavtrykk passer de
i utfordrende rom eller gir deg plass
til å installere mer utstyr, og likevel
gi maksimale resultater.

Kan stables!
De kan stables for å spare plass.
I dette tilfelle vil kontrollpanelet
på tørketrommelen være flyttet til bunnen
slik at det fremdeles er lett å nå.

Smart
grensesnitt

COMPASSPRO

Compass Pro® mikroprosessoren fungerer gjennom
en stor skjerm hvor du enkelt kan velge programmet
ditt på språket du har valgt. Hurtigvalgsknapper for
ofte brukte programmer og intuitive nye ikoner for
normal / lav temperatur, delikate plagg og andre
alternativer.

Lav temp
Sensitiv

Normal temp
Ekstra tørt

Ull

Lav temp
Dun
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Langsiktige
innsparinger

Du vet hvor dyrt det
kan være å drive
en vaskerivirksomhet.
La oss hjelpe med å
holde kostnadene
dine nede slik at
virksomheten din kan
nå nye høyder.
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Se under overflaten
for å finne ut hvor
mye du sparer
Når man vurderer kostnaden av en investering er førstegangskostnaden bare toppen
på isfjellet. Driftskostnader akkumulerer seg år etter år og utgjør den største delen
av utgiftene dine. På lang sikt vil våre vaskemaskiner og tørketromler koste deg
mye mindre og vil gjøre investeringen din enda mer lønnsom.

15%

Førstegangsinvestering

“Isfjellet” vårt
er slankt.
Mens andre vaskemaskiner
og tørketromler har omfattende
levetidskostnader, kan
vi visualisere våre med
en slankere form på isfjellet
på grunn av innsparingene
du vil ha takket være
de pengebesparende
funksjonene og den
robuste konstruksjonen.

Konkurrentenes
livssykluskostnader
Her er en oversikt over hva andre merker
koster i løpet av levetiden til vaskemaskinene
og tørketromlene deres.

85%

Livssykluskostnader
Disse kostnadene utgjør
totalen av utgiftene dine under
levetiden til vaskemaskinen eller
tørketrommelen din.

► Kjemikalier
► Energi
► Vann

Excellence er sentralt i alt vi gjør.
Ved å forutse
kunders behov, søker vi Excellence sammen med våre ansatte,
Experience
thevåre
Excellence
innovasjoner, løsninger og tjenester. Å være the OnE som gjør kundenes arbeidsliv
professional.electrolux.com
enklere, lønnsommere – og som gir virkelig bærekraftig hverdag.
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Line 6000 vaskemaskiner

Ikke bare rent:
økologisk og økonomisk
Line 6000 er designet for å forbruke minst mulig vann, energi og vaskemiddel.
Med Automatic Savings eller Integrated Savings, Intelligent Dosing og Power
Balance-teknologier sikrer vi en minimal kostnad per tøymengde og samtidig gir vi
deg hjelp til å drive en miljømessig bærekraftig virksomhet.

Automatic
Savings

Ikke en dråpe
vann bortkastet
Automatic Savings veier tøyet og justerer vanninntaket etter den
aktuelle tøymengden Dette sparer vann, energi og penger når
maskinen ikke er helt full.
uten AS

med AS

Unngå over-/eller underfylling
Integrated
Savings

Med Integrated Savings som måler og viser lasten
i sanntid, kan du unngå feil fyllningsfaktor. Du kan maksimere
fortjenesten din, oppnå optimale resultater, spare vann og energi
når maskinen ikke er full, og forlenge levetiden for vaskemaskinen.
Lenger livssyklus

Intelligent
Dosing

Power
Balance
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Nøyaktig dosering
av vaskemidler
Med Intelligent Dosing-funksjonen vil den nøyaktige
mengden med vaskemiddel automatisk bli lagt til
i henhold til vekten for tøymengden.

uten ID

med ID

Sentrifugesekvens
perfekt balansert
Power Balance overfører data for ubalanse i sanntdig og justerer
automatisk sentrifugeringen (G-faktor) sanntid gjennom sekvensen
for en maksimal avvanning og lavest mulig gjenværende fuktighet..
Slik sparer du tid og penger i tørkeprosessen,

Maksimal avvanning

To enkle løsninger
for automatisk dosering
Funksjonen Intelligent Dosing
tilsetter automatisk rett mengde
kjemikalier i perfekt harmoni
med hvilken som helst av våre
doseringspumpealternativer.
JETSAVE og DOSAVE optimerer
prosessen med presis dosering
og fremragende resultater.

Høres det komplisert ut? Ikke i det
hele tatt. Vaskemaskinen er klargjort
for to hurtigkoblingskabler:
én for strømforsyningen
og en for signaldata for dosering,
uten behov for flere kabler eller
vanskelige koblingsjobber.

JETSAVE løsningen

JETSAVE-løsningen bruker spesielle venturibaserte, vanndrevne pumper som krever mindre
vedlikehold, fordi det ikke finnes bevegelige deler
eller pumpeslanger som må erstattes. Doseringen
er pålitelig og installasjonen er ryddig takket være den
innebygde spylemanifolden.

DOSAVE løsningen

Se videoen
og finn
Finn
ut
ut mer!

mer
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Line 6000 tørketromler

Vi utvikler
gjennombrudd
for at du skal
spare penger
Line 6000 ligger flere runder foran andre tørketromler
når det gjelder energibesparelse og hurtighet. Dette
er bra for verden rundt oss og bra for bunnlinjen din.
Ved å investere tungt i avansert teknologi, har vi
oppnådd fremragende tørketider som samtidig også
reduserer tørketrommelens livssykluskostnader.

Spar mer enn

60%
på energi

Varmepumpetromler:
hvor bærekraft
møter ytelse

Varmepumpetromler har alltid vært gode på energisparing.
Våre går et skritt videre og sparer deg for mer enn 60%
sammenlignet med tradisjonelle tørketromler!
Tidligere var prisen for energibesparelser gjennom
varmepumpeteknologi langsommere tørketider. Electrolux
Professional har forandret reglene når det gjelder
varmepumpetromler og ytelse.
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Drum
Speed

Best resultat
med alle tekstiler
Fra delikat silke til tung bomull; juster manuelt trommelhastigheten
for å kontrollere den mekaniske bevegelsen. Plaggene vil bevege
seg riktig i trommelen og tørke raskest mulig.

Effektiv
på alle måter
Varmepumpelinjen passer for
montering nesten hvor som helst
takket være et lite fotavtrykk
og plug & play funksjonene.
Dette gir besparelser
i installasjonskostnader
fordi det ikke er behov for
tradisjonelle utluftskanaler eller
et vannavkjølingssystem.

Ikke behov for:
• utluftskanal
• vannavkjølingssystem

Installer den nesten hvor
som helst og spar penger!
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Line 6000 tørketromler

Flere spennende
nyheter innen
tørketeknologi

Høy ytelse, mindre støy
Adaptive
Fan

Adaptive Fan-kontrollen justerer viftehastigheten automatisk for å spare
energi, redusere tørketid, og gi et jevnt tørkeresultat.
Den kan også brukes til å redusere støynivået når det trengs, og gjør det lettere
å installere tørketromler i et utfordrende miljø. Adaptive Fan slår seg automatisk
på ved for eksempel tette filtre eller dersom ventilasjonsrørene er for små.
Dette gjør også at viften varer lenger, som igjen vil spare deg for tid og penger.
*Adaptive Fan-kontrollen er kun tilgjengelig i den elektriske utgaven.

Adaptive Fan-kontrollen kan også være viktig
dersom du har mer enn én tørketrommel i en serie:
riktig diameter
av ventilasjonsrøret

Dersom ventilasjonsrøret
blir større og større
og filtrene er rene

AV

100%
luftfrigjøring
mindre diameter
på ventilasjonsrøret

Dersom ventilasjonsrøret
har en konstant diameter:
PÅ

Adaptive Fan vil kompensere
dette ved å tilpasse
viftehastigheten til hver trommel,
for å holde luftstrømmen jevn og
effektiv.
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100% luftfrigjøring
på tross
av mindre rør

For alle
våre tørketromler
Moisture
Balance

Tørt ikke overtørt
Fuktighetsbalansen måler det eksakte
fuktighetsnivået under hele tørkeprosessen.
Den beskytter plaggene og sparer energi
ved å stoppe så fort de er tørre, eller ved
ønsket fuktighetsnivå.

Se videoen
og finn
Finn ut
ut mer!

mer

17

Fremragende
produktivitet

Vaskeribransjen er enormt
tidkrevende. Raskere
utstyr betyr at du kan
håndtere mer tekstiler
på en dag: den enkleste
måten å gjøre bedriften
din mer produktiv på.
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Vask og tørk mer.
På kortere tid
Å oppnå suksess betyr å møte kundenes forventninger
og forankre dem i virkeligheten ved å levere produkter
som tilfredsstiller forretningsbehovene.
Med Line 6000 er det ikke snakk om kompromiss,
og endelig kan du få alt.

Maksimal produksjon
og ideelle resultater,
hele tiden, gang
på gang. Snu siden
for å finne ut mer.

Fornøyde
kunder

Mer
fortjeneste
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Line 6000 vaskemaskiner

Vaskemaskiner som
er så gjennomtenkt i
designet at hvert trinn er enkelt
Tenk deg at du aldri behøver å lure på hvilke knapper som må trykkes på for å velge
et program eller ha i den riktige mengden kjemikalier. Vask etter vask vil du spare
tid på disse oppgavene, og nyte godt av en stressfri opplevelse takket være alle
de ergonomiske forbedringene. Ekstrem brukervennlighet og redusert belastning gir
tilsammen en mer produktiv virksomhet totalt sett: bare trykk på en knapp og du får
fremragende resultater hele tiden.

Eksepsjonelt
design

Lett
å bruke

Uanstrengt
prosess

Gjør mer og gjør det
bedre på kortere tid

Ergonomiske forbedringer
og et intuitivt grensesnitt

Mindre belastninger,
logiske valg

Gjør det riktig
på første forsøk!

Målet for enhver
suksessfull virksomhet
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Line 6000 tørketromler

Den mest produktive
tørketrommelen
du kan kjøpe

Det finnes ingen annen tørketrommel som kan håndtere de volumene som våre
kan i løpet av det samme tidsrommet. Du vil bli overrasket over hvor raskt du kan
behandle vasken og hvor mye virksomheten din kan oppnå.

16 42
KG i

MIN*

Den korteste tørketiden på markedet
Det er en kapasitet som
ingen andre i bransjen kan vise til!

*Ved nominell kapasitet, 100% bomullsladning ved 50%
restfuktighet tørket til 0%.

Tørk flere plagg
på kortere tid
Den minste tørketrommelen bruker 42 minutter*
på å tørke 6 kg plagg. Velg en større modell,
og du vil bli enda mer produktiv!
*Ved nominell kapasitet, 100% bomullsladning ved 50%
restfuktighet tørket til 0%.

=

+
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Essentia laget for å serve deg.
Når som helst,
hvor som helst
Essentia er hjertet av Kundeservice, en dedikert tjeneste som sikrer deg konkurransefortrinn.
Den gir deg den støtten som du trenger og tar seg av prosessene dine ved hjelp av et pålitelig
servicenettverk, en rekke skreddersydde eksklusive tjenester og innovativ teknologi.
Du kan stole på mer enn 2 200 autoriserte servicepartnere, 10 000 serviceteknikere i mer enn
149 land, og over 170 000 originale reservedeler.

Vårt servicenettverk
er der for deg!

Serviceavtaler
du kan stole på

Vi er klare til å støtte deg med et unikt
servicenettverk som gjør arbeidsdagen din
enklere.

Du kan velge mellom fleksible skreddersydde
servicepakker, i henhold til behovene dine, som tilbyr
et mangfold av vedlikeholds- og støttetjenester.

Hold utstyret ditt igang
Å gjennomføre korrekt vedlikehold i henhold
til Electrolux Professionals håndbøker
og anbefalinger er grunnleggende
for å unngå uventede problemer.
Electrolux Professional Customer Care
tilbyr et antall skreddersydde
servicepakker. For mer informasjon,
ta kontakt med din Electrolux Professional
-autoriserte servicepartner.

Se videoen
og finn
ut mer!
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Tilbehør
og forbruksartikler:
din tilleggsverdi
Forenkle arbeidet og sørg for at utstyret ditt varer lenger med originalt
tilbehør og forbruksartikler. Rask forsendelse etter en grundig testing
av Electrolux Professional eksperter for å sikre best-in-class ytelse,
lønnsomhet og brukersikkerhet.

Hold klesvasken din
i bevegelse!
Et vidt spekter med tilbehør som gir deg effektivitet og den beste
ergonomien
► De rette vognene og stativene gjør behandlingen av klesvasken lettere
og forhindrer repetetive belastningsskader.
►E
 rgonomiske vogner og stativer passer for vaskeri virksomheter,
sykehus, sykehjem, hoteller, spa osv. Designet sikrer at vognen vil kunne
plasseres nær utstyret slik at klesvasken ikke havner på gulvet.
► Det kan benyttes kurver for lagring og transport innen huset
av lettvektsplagg som skjorter og andre plagg, frottéhåndklær,
sengetøyog pledd.

Kode

Beskrivelse

Delenummer

0W1XFY

Lerretsvogn RV-74 - 200 lt.

0W1XX5 432730555

0W1Y2F

Vogn i rustfritt stål BV-220 / BV-131lt.

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C

Kurv for bulktransport HV-52

0W1Y2C 432730558

Se videoen
og finn
ut mer!
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lagoon®
Advanced Care
rask, enkel og grønn
lagoon® Advanced Care i Line 6000-versjon blander alle innovasjonene i det nye spekteret
med den største oppmerksomheten mot kvalitet og ytelse for rengjøring av tekstiler,
typisk for Electrolux Professionals tradisjoner innen våtrengjøring. Nye funksjoner vil gjøre
virksomheten din mer lønnsom og enklere å utføre. Godkjenningen fra Woolmark Company
sertifiserer at plaggene til kundene dine vil få den beste tilgjengelige servicen på markedet.

Ekstrem fleksibilitet,
høyest fyllningsfaktor
per syklus, lavest
vaskemiddelforbruk,
uovervinnelig ekspertise
i behandling av delikate
tekstiler og plagg.
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Maskinoversikt

Line 6000
Stablebar vaskemaskin/
tørketrommel

Trommelvolum (l)
Kapasitet tørt tøy (kg)
Bredde (mm)

Elektrisk

Gass

Varmepumpe

135

135

135

7

7

7

600

600

600

Dybde (mm)

845

845

845

Høyde (mm)

1050

1050

1050

-

-

Hastighetskontroll for trommel

-

-

-

Adaptive Fan-kontroll

-

-

-

Varmepumpemodul
Horisontalt filter

TD6-7

Fuktighetsbalanse
Rustfritt stål trommel / front /
dør / sideplater
Galvanisert stål trommel / front /
dør / sideplater
Compass Pro utvidet

TD6-6

Reverserende trommel-funksjon
lagoon® Advanced Care

WH6-6

Trommelvolum (l)

53

Kapasitet tørt tøy (kg)

6

G-faktor

530

Bredde (mm

595

Dybde (mm)

681

Høyde (mm)

832

Elektrisk / damp / uten oppvarming

-

Antall vaskemiddelpumper

5

Såpekopp i front
ClarusVibe

-

Automatic Savings
Intelligent Dosing (EDS)
Power Balance
Integrated Savings

-

lagoon® Advanced Care
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Line 6000
Vaskemaskiner
WH6-7

WH6-8

WH6-11

65

65

105

7

8

11

G-faktor

450

450

450

Bredde (mm)

720

720

830

Dybde (mm)

721

721

757

Høyde (mm

1132

1132

1212

Antall kjemipumper

15

15

15

Såpekopp i front

-

-

-

-

-

-

Trommelvolum (l)
Kapasitet tørt tøy (kg)

Elektrisk / damp / uten oppvarming

ClarusVibe
Automatic Savings
Intelligent Dosing
Power Balance
Integrated Savings
lagoon® Advanced Care

WH6-14
Trommelvolum (l)

WH6-20

WH6-27

WH6-33

130

180

240

300

14/30

20/45

27/60

33/75

G-faktor

450

450

450

450

Bredde (mm)

910

970

1020

1020

Dybde (mm)

821

947

990

1134

Høyde (mm)

1340

1426

1462

1462

15

15

15

15

Kapasitet tørt tøy (kg/lb)

Elektrisk / damp / uten oppvarming
Antall kjemipumper
Såpekopp i front
ClarusVibe
Automatic Savings
Intelligent Dosing
Power Balance
Integrated Savings
lagoon® Advanced Care

-

STANDARD
26

TILVALG

— IKKE TILGJENGELIG

Line 6000
Tørketromler
Elektrisk

TD6-6

kondens

Elektrisk

TD6-7
Gass

Varmepumpe

Trommelvolum (l)

130

130

135

135

135

Kapasitet tørt tøy (kg/lb)

6/13

6/13

7/15

7/15

7/15

Bredde (mm-tommer)

597

597

600

600

600

Dybde (mm-tommer)

725

725

845

845

845

Høyde (mm-tommer)

839

839

1050

1050

1050

Varmepumpemodul

-

-

-

-

Horisontalt filter

-

-

Hastighetskontroll for trommel

-

-

-

-

-

Adaptive Fan-kontroll

-

-

-

-

-

Fuktighetsbalanse

*

*

Rustfritt stål trommel / front /
dør / sideplater
Galvanisert stål trommel / front /
dør / sideplater

-

Compass Pro utvidet

**

**

Reverserende trommel-funksjon
lagoon® Advanced Care

-

-

* Restfuktighetskontrolll
** Compass Pro standard

TD6-14
Trommelvolum (l)
Kapasitet tørt tøy (kg)

TD6-20

Elektrisk

Gass

Varmepumpe

Damp

Elektrisk

Gass

Varmepumpe

Damp

255

255

255

255

360

360

360

360

14

14

14

14

20

20

20

20

Bredde (mm-tommer)

793

793

793

793

793

793

793

793

Dybde (mm)

965

965

965

965

1202

1202

1202

1202

Høyde (mm)

1771

1771

1771

1771

1771

1771

1771

1771

-

-

-

-

-

Varmepumpemodul

-

Horisontalt filter
Hastighetskontroll for trommel
Adaptive Fan-kontroll

-

-

-

-

-

-

Fuktighetsbalanse
Rustfritt stål trommel / front /
dør / sideplater
Galvanisert stål trommel / front /
dør / sideplater
Compass Pro utvidet
Reverserende trommel-funksjon
lagoon® Advanced Care
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Excellence er sentralt i alt vi gjør.
Experience
the
Excellence
Ved
å forutse
våre
kunders behov, søker vi Excellence
sammen
med våre ansatte, innovasjoner, løsninger
professional.electrolux.com
og tjenester. Å være the OnE som gjør kundenes
arbeidsliv enklere, lønnsommere – og som gir virkelig
bærekraftig hverdag.

Skann omslaget for å se Line 6000
i en forstørret virkelighet

Følg oss på
electroluxprofessional.com
electroluxprono

Excellence
med miljøet i tankene
Alle våre fabrikker er ISO 14001-sertifisert
 lle våre løsninger er designet for lavt forbruk av vann,
A
vaskemidler og skadelig utslipp
I løpet av de siste årene har over 70% av funksjonene
i produktene våre blitt oppdatert med miljøbehovene til
våre kunder i tankene
 eknologien vår er RoHS- og REACH-kompatibel
T
og over 95% resirkulerbar
Produktene våre er 100% kvalitetstestet av eksperter

Selskapet reserverer seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Bildene er kun ment som illustrasjon. Det tas forbehold om at visse profdukter ikke selges i Norge.

Electrolux Professional Norway

