
Π
λυ

ντ
ήρ

ια

Shaping 
the effortless laundry
Επαγγελματικά πλυντήρια Σειρά 6000
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Εσείς 
μιλάτε...
Βοηθήστε με να φτιάξω ένα πρώτης - 
τάξεως επαγγελματικό πλυντήριο με 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 
ελαττώνοντας τον κόπο και το 
κόστος. Η ομάδα μου πρέπει να κάνει 
περισσότερα πράγματα γρηγορότερα, 
με τη βοήθεια του εργονομικού 
σχεδιασμού που μειώνει τη σωματική 
καταπόνηση και μιας απλής και 
ελκυστικής χρήσης. Εξασφαλίστε 
μου ανθεκτικό εξοπλισμό που θα 
μου εξοικονομεί χρήματα χάρη στο 
χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής χρόνο 
με τον χρόνο.

...εμείς ακούμε
Η σειρά 6000 θα σας εξοικονομήσει χρήματα, θα καλύψει τις ανάγκες σας και θα ξεπεράσει 
τις προσδοκίες σας. Χάρη στην εντατική μας έρευνα και στην ανάπτυξη προϊόντων αιχμής, 
δημιουργήσαμε μια εργονομική σειρά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων που εξασφαλίζουν 
ξεκούραστο χειρισμό και με εξαιρετική οικονομία. Σας συνδέουμε στο νέφος (cloud) και κάνουμε το 
πλυντήριό σας να δουλεύει για εσάς και μέσω τηλεχειρισμού. Ελάτε μαζί μας και ανακαλύψτε πόσο 
ξεχωριστή μπορεί να γίνει η επιχείρησή σας.
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Η καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη 
εξαιρετικών επιδόσεων

Εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου 
Καινοτόμα χαρακτηριστικά για να 
εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, 
και να υιοθετήσετε βιώσιμο 
τρόπο ζωής.

Μεγαλύτερη ευκολία, καλύτερη 
υγιεινή, περισσότερη ασφάλεια 
Πιστοποιημένος εργονομικός 
σχεδιασμός με ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση για εξαιρετική 
εμπειρία χρήστη.

Λύσεις σε πραγματικό χρόνο 
Παρακολουθήστε την κατάσταση 
και τις επιδόσεις του εξοπλισμού 
σας από οπουδήποτε και 
αναλάβετε δράση για τη 
βελτίωση της επιχείρησής σας.

Εξαιρετική παραγωγικότητα
Πλύσιμο και στέγνωμα 
περισσότερων ρούχων  
σε λιγότερο χρόνο.
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Μεγαλύτερη ευκολία, 
καλύτερη υγιεινή, 
περισσότερη 
ασφάλεια

Προτεραιότητά μας είναι 
να δημιουργήσουμε 
λύσεις σχεδιασμένες 
ακριβώς για εκείνους 
τους ανθρώπους που 
τις χρησιμοποιούν 
καθημερινά. Εξαιρετικά 
αποτελέσματα με 
ελάχιστο κόπο:  
είναι τόσο απλό.
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Ο σχεδιασμός μας 
στρέφεται γύρω από εσάς
Εκείνοι που ασχολούνται με το πλύσιμο των ρούχων σε καθημερινή βάση γνωρίζουν πως οι 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το τέντωμα και το σκύψιμο, μπορούν να αποτελέσουν σημεία 
καταπόνησης που δυσκολεύουν τη δουλειά και μειώνουν την παραγωγικότητα. Εστιάζοντας στη 
φυσική και γνωστική αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και εξοπλισμού, καταφέραμε να κάνουμε 
όλες αυτές τις κινήσεις πιο άνετες, χαρίζοντας μια καθόλα, ξεκούραστη εμπειρία. 

ERGONOMICS CERTIFYING INSTITUTE

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιημένη άνεση

Πρωτοπόροι 
στη χρηστικότητα
Οι εργονομικές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν τις 
μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία 
(WMSD) κατά 59%, με μέση μείωση της τάξης του 75% 
στις ημέρες αναρρωτικής άδειας και 25% αύξηση της 
παραγωγικότητας.

Τμήμα Εργασίας & Βιομηχανίας  
Πολιτεία Ουάσινγκτον, Η.Π.Α.

Η χρήση τους υποβλήθηκε σε εξωτερικές δοκιμές από 
τρίτους και η νέα σειρά έλαβε πιστοποίηση βάσει διεθνών 
προτύπων εργονομίας και ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.

Τα πλυντήριά μας έχουν κερδίσει την περίβλεπτη 
βαθμολογία 4 αστέρων για την εργονομία τους (4 αστέρες 
είναι η υψηλότερη βαθμολογία). Αυτό σημαίνει πως έχουν 
δοκιμαστεί από χρήστες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
χειριστές σας θα νιώθουν λιγότερη ένταση και καταπόνηση, 
ώστε να είναι το ίδιο ακμαίοι, όπως και η επιχείρησή σας.

Συμμόρφωση με 
εργονομικές αρχές
Σχεδιασμένο με γνώμονα εσάς

Αποδεδειγμένη ανθρωπομετρική  
& βιομηχανική συμμόρφωση 
Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού

Επιστημονικά τεκμηριωμένη 
χρηστικότητα
Το απόγειο επαγγελματικών 
μελετών και τεχνογνωσίας ετών

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός 
Για να γίνει το πλύσιμο των ρούχων
απλή διαδικασία, χωρίς άγχος

Εμπειρία
4 αστέρων
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Ο εμπρόσθιος δοσομετρητής είναι 
τοποθετημένος για εύκολη πρόσβαση και 
και γέρνει προς τα κάτω όταν ανοίγει ώστε 
να βλέπετε ξεκάθαρα κάθε τμήμα.

Το σωστό ύψος

Κατάλληλο για σκόνη ή υγρό 
απορρυπαντικό, με ειδική θήκη 
λευκαντικού

Λειτουργεί με όλους τους 
τύπους απορρυπαντικών

Η καθαρή ορατότητα και τα αφαιρούμενα 
εξαρτήματα κάνουν τον καθαρισμό του 
δοσομετρητή απλό και βολικό.

Εύκολο καθάρισμα

Ο δοσομετρητής διαθέτει 6 χρωματικά 
διαβαθμισμένα τμήματα, που σας δείχνουν 
τι πρέπει να τοποθετήσετε. Ακόμα έχετε 
αμφιβολία; Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη.

Δοσομετρητής απορρυπαντικού 
φιλικός προς το χρήστη

Εξοικονομήστε 
χρόνο και 
απορρυπαντικά 
με αυτόματη 
δοσομέτρηση

Απλά συνδέστε το πλυντήριο σε μία ή 
περισσότερες αντλίες (για έως και 15 τύπους 
απορρυπαντικών) με ένα μόνο καλώδιο. 
Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλες χημικές 
ουσίες θα δοσομετρηθούν αυτόματα σύμφωνα 
με το πρόγραμμα και το βάρος του φορτίου. Η 
απλότητα είναι στη διάθεσή σας. 

Γρήγορη εγκατάσταση με όλες τις 
λειτουργίες ενσωματωμένες

Δείτε το βίντεο
και μάθετε
περισσότερα!

Αυτόματη ή χειροκίνητη 
δοσομέτρηση. Έτσι κι 
αλλιώς, εσείς κερδίζετε

Χειροκίνητη 
δοσομέτρηση πιο 
εύκολη από ποτέ
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Ένα σαφές και περιεκτικό περιβάλλον 
δίνει στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο 
της διαδικασίας χωρίς την ανάγκη 
αναζήτησης και κύλισης.

Περισσότερη παραγωγικότητα με το 
εύκολο περιβάλλον χρήστη. Μπορείτε 
ακόμα να ρυθμίσετε μια προσαρμόσιμη 
εικόνα για κάθε επιλεγμένο πρόγραμμα.

Εγκαταστήστε με ευκολία προγράμματα 
για οτιδήποτε, από ευαίσθητα μέχρι 
ρούχα εργασίας και από χειρουργικά 
ρούχα μέχρι πλαστικά παιχνίδια.
Μπορείτε να ενημερώσετε τη βιβλιοθήκη 
σας οποιαδήποτε στιγμή, απευθείας στην 
οθόνη, χωρίς την ανάγκη ενός υπολογιστή.

Έγχρωμη οθόνη αφής 
full HD 7"

Διαισθητικό και 
προσαρμόσιμο

Πλήρως επεξεργάσιμα
προγράμματα

Συμβατό με όλες τις γλώσσες, ακόμη και 
αυτές που διαβάζονται από τα δεξιά προς 
τα αριστερά όπως τα Αραβικά.
Για διεθνή χρήση ή την πολυπολιτισμική 
ομάδα σας.

Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε πλούτο 
πληροφοριών που χρειάζονται οι 
ιδιοκτήτες να λειτουργήσουν μια 
επιτυχημένη επιχείρηση.

Οι δοσομετρικές αντλίες ελέγχονται 
πλήρως από το ClarusVibe, έτσι ώστε να 
είστε σίγουροι ότι η σωστή ποσότητα 
κάθε χημικής ουσίας προστίθεται στο 
σωστό βήμα της διαδικασίας.

Πολλές γλώσσες Στατιστικά στοιχεία 
στην οθόνη

Εύκολη δοσομέτρηση

Το νέο σύστημα ClarusVibe εγγυάται μια διαισθητική εμπειρία και ομαλή αλληλεπίδραση, 
παρέχοντας μία έξυπνη και χωρίς κόπο διαχείριση της διαδικασίας πλύσης.
Εξαιρετικά αυτονόητο, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα, καθιστώντας εύκολη 
την σωστή χρήση από την πρώτη προσπάθεια για όλους τους χειριστές. Το ClarusVibe έρχεται με 
προκαθορισμένα όλα τα προγράμματα που χρειάζεστε, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και 
τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Κάνοντας κάθε βήμα
διαισθητικό και 
ξεκάθαρο CLARUSVIBE

Program’s name number 1 300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

Program’s name number 2

Program’s name number 3

Program’s name number 4

Program’s name number 5

Program’s name number 6

Program’s name number 7

Program’s name number 8

Programs Edit Graphs Statistics

Pumps Settings Service Transfer

English UKDeutschةيبرعلا

SvenskaItalianoFrançais

繁體中文1

Español

QUICK LANGUAGE

Blue terry towels

Light coloured 
shirts

Nursing/Care
clothes

Denim/JeansChef coats

WoolFire brigade 
uniform

Delicate

PROGRAMS

323

67

2060 Kg

670Trip working time

Trip runs

Trip waiting time

Trip load

Trip av. load factor 30%

1005

208

6240 Kg

2085Total working time

Total runs

Total waiting time

Total load

Total av. load factor 33%

Trip av. load cost 0,91 $Total av. load cost 0,97 $

Cotton 60°

STATISTICS

1 2

3 4

Weighing

Pre wash

Temperature

Time

Level

Action and speed

Chemicals

Compartments flush

Drain

Main wash

Drain

Rinse

Drain

Program’s name number 5

EDIT

i

250 ml

250 ml

1. 2. 3.

P1: Detergent 1

CALIBRATION
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Η Δύναμη 
του Πύργου
Αν πιστεύετε ότι ο χώρος είναι σημαντικός, σας 
έχουμε τη λύση.  
Από μόνα τους, το πλυντήριο WH6-6 
και το στεγνωτήριο TD6-7 είναι πλήρως 
εξοπλισμένα επαγγελματικά μοντέλα με 
μικρότερες διαστάσεις. Και με τα δυο μαζί, 
η αποτελεσματικότητα πολλαπλασιάζεται 
για ασυναγώνιστη παραγωγικότητα και 
εξοικονόμηση.

Λόγω του οτι καταλαμβάνουν μικρότερο 
χώρο, ταιριάζουν σε δύσκολα σημεία ή σας 
αφήνουν χώρο να εγκαταστήσετε περισσότερο 
εξοπλισμό, για βέλτιστα αποτελέσματα.

Πλύνετε και στεγνώστε 

60 kg την ημέρα σε 
λιγότερο από 0,4 m2!

Στοιβάζονται για εξοικονόμηση χώρου. 
Σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας ελέγχου 
του στεγνωτηρίου μπορεί να μετακινηθεί 
στο κάτω μέρος για εύκολη πρόσβαση.

Στοιβαζόμενα!

COMPASSPRO

Ο μικροεπεξεργαστής Compass Pro® λειτουργεί 
μέσω μιας μεγάλης οθόνης στην οποία μπορείτε να 
επιλέξετε εύκολα το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί 
στη γλώσσα της επιλογής σας. Πλήκτρα γρήγορης 
επιλογής για προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνά 
και διαισθητικά νέα εικονίδια για κανονική/χαμηλή 
θερμοκρασία, ευαίσθητα και άλλες επιλογές.

Χαμηλή 
θερμοκρασία

Ευαίσθητα

Κανονική 
θερμοκρασία

Επιπλέον στέγνωμα

Μάλλινα Χαμηλή 
θερμοκρασία

Έξυπνη 
διεπαφή
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Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Όταν εξετάζουμε το κόστος μιας επένδυσης, το αρχικό κεφάλαιο είναι μόνο η κορυφή του 
παγόβουνου. Τα λειτουργικά έξοδα συσσωρεύονται χρόνο με τον χρόνο και αποτελούν 
το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών σας. Μακροπρόθεσμα, τα στεγνωτήριά μας θα σας 
κοστίζουν πολύ λιγότερα και θα κάνουν την επένδυσή σας πιο επικερδή.

Αρχική επένδυση
15%
85%
Κόστος κύκλου ζωής
Τα έξοδα αυτά αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών 
σας καθόλη τη διάρκεια ζωής του 
πλυντηρίου σας.

Κοιτάξτε κάτω από 
την επιφάνεια για να 
δείτε πόσα χρήματα 
εξοικονομείτε

Ενώ τα άλλα πλυντήρια έχουν 
εκτεταμένα έξοδα κύκλου 
ζωής, εμείς μπορούμε να 
αναπαραστήσουμε τα δικά 
μας έξοδα με ένα μικρότερο 
παγόβουνο χάρη στην 
εξοικονόμηση που πετυχαίνετε 
με τα χαρακτηριστικά 
εξοικονόμησης χρημάτων και 
τη γερή μηχανική κατασκευή.

Το δικό μας 
«παγόβουνο» 
είναι μικρό

► Απορρυπαντικά

► Ενέργεια

► ΝερόΑυτή είναι μια αναπαράσταση των εξόδων 
άλλων πλυντηρίων της αγοράς, για τη 
διάρκεια ζωής των πλυντηρίων τους.

Κόστος κύκλου ζωής  
ανταγωνιστών

Από την ευφυΐα στην Υπεροχή
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις ιδέες και τις προτάσεις  
των πελατών μας, δημιουργούμε καινοτόμα χαρακτηριστικά που κάνουν  
πιο εύκολο και κερδοφόρο τον εργασιακό βίο των πελατών μας.



Εξισορρόπηση
Ενέργειας

Εξισορρόπηση
Ενέργειας

Εξισορρόπηση
Ενέργειας

Έξυπνη
Δοσομέτρηση

Έξυπνη
Δοσομέτρηση

Έξυπνη
Δοσομέτρηση

Αυτόματη
Εξοικονόμηση
Αυτόματη

Εξοικονόμηση
Αυτόματη

Εξοικονόμηση

Ολοκληρωμένη
Εξοικονόμηση
Ολοκληρωμένη
Εξοικονόμηση
Ολοκληρωμένη
Εξοικονόμηση
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Με τη λειτουργία Έξυπνης Δοσομέτρησης, η ακριβής 
ποσότητα απορρυπαντικού θα προστεθεί αυτόματα 
σύμφωνα με το βάρος του φορτίου.

Δοσομέτρηση 
απορρυπαντικού με ακρίβεια

Εξισορρόπηση Ενέργειας σημαίνει παρακολούθηση της ανισορροπίας 
σε πραγματικό χρόνο και ρύθμιση του παράγοντα G σε όλη την 
διαδικασία στυψίματος, για μέγιστη απομάκρυνση νερού και 
χαμηλότερη κατακράτηση υγρασίας ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και 
χρήματα από τη διαδικασία στεγνώματος.

Στύψιμο 
τέλεια ισορροπημένο

Η Αυτόματη Εξοικονόμηση ζυγίζει τα κλινοσκεπάσματα και ρυθμίζει 
την πρόσληψη νερού στο πραγματικό φορτίο. Αυτό εξοικονομεί νερό, 
ενέργεια και χρήματα σε οτιδήποτε λιγότερο από το πλήρες φορτίο.

Ούτε σταγόνα 
νερού χαμένη

Με την Ολοκληρωμένη Εξοικονόμηση που μετρά και δείχνει το φορτίο 
σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να αποφύγετε την υπερφόρτωση και 
την υποφόρτωση, για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα. Με αυτό 
τον τρόπο μεγιστοποιείτε τα κέρδη, επιτυγχάνετε τα βέλτιστα 
αποτελέσματα, εξοικονομείτε νερό και ενέργεια σε μικρότερα φορτία 
και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου σας. 

Αποφύγετε την υπερφόρτωση 
και την υποφόρτωση

Όχι μόνο καθαρό: 
Οικολογικό και 
οικονομικό
Η σειρά 6000 έχει σχεδιαστεί για να έχει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση σε 
νερό, ενέργεια και απορρυπαντικό. Με τις τεχνολογίες Αυτόματης Εξοικονόμησης ή 
Ολοκληρωμένης Εξοικονόμησης, Έξυπνης Δοσομέτρησης και Εξισορρόπησης Ενέργειας, 
διασφαλίζουμε το ελάχιστο κόστος ανά φορτίο, ενώ παράλληλα σας βοηθάμε να 
οργανώσετε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχείρηση.

Μέγιστη απομάκρυνση νερού

χωρίς ΕΔ

χωρίς ΑΕ με ΑΕ

με ΕΔ

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Find out
more
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Η λειτουργία Έξυπνης 
Δοσομέτρησης η οποία προσθέτει 
αυτόματα τη σωστή ποσότητα 
απορρυπαντικών, λειτουργεί 
τέλεια σε συνδυασμό με όλες 
τις αντλίες δοσομέτρησης που 
διαθέτουμε. Η JETSAVE και η 
DOSAVE βελτιστοποιούν τη 
διαδικασία για την εξάλειψη των 
αποβλήτων και παρέχουν συνεχώς 
εξαιρετικά αποτελέσματα.

Δύο εύκολες επιλογές για 
αυτόματη δοσομέτρηση

Ακούγεται περίπλοκο; Καθόλου. 
Το πλυντήριό σας είναι έτοιμο 
να λειτουργήσει με δύο καλώδια 
γρήγορης σύνδεσης: ένα για την 
τροφοδοσία ρεύματος και ένα για 
τα δεδομένα δοσομέτρησης, χωρίς 
να χρειάζονται πολλαπλά καλώδια 
ή δύσκολες εργασίες καλωδίωσης.

επιλογή JETSAVE επιλογή DOSAVE

Η επιλογή JETSAVE χρησιμοποιεί αντλίες 
τροφοδοσίας νερού, βασισμένες στο φαινόμενο 
Βεντούρι που απαιτούν λιγότερη συντήρηση, επειδή 
δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη ή σωλήνες συμπίεσης 
για αντικατάσταση. Η δοσομέτρηση είναι αξιόπιστη 
και η εγκατάσταση είναι κομψή και τακτοποιημένη 
χάρη στην ενσωματωμένη πολλαπλή απομάκρυνση 
νερού.

Δείτε το βίντεο
και μάθετε
περισσότερα!
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Εξαιρετική 
παραγωγικότητα

Τα επαγγελματικά 
πλυντήρια είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
επιχειρήσεις. Ταχύτερος 
εξοπλισμός σημαίνει ότι 
μπορείτε να χειριστείτε 
περισσότερα φορτία 
ρούχων σε μία ημέρα: 
ο ευκολότερος τρόπος να  
κάνετε την επιχείρησή 
σας πιο παραγωγική.
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Εργονομικές βελτιώσεις και 
έξυπνο περιβάλλον χρήσης

Λιγότερη κόπωση,
ξεκάθαρες επιλογές

Κάντο σωστά
από την πρώτη φορά!

Ο στόχος όλων των 
επιτυχημένων επιχειρήσεων

Εξαιρετικός 
σχεδιασμός

Εύκολη 
χρήση

Ξεκούραστη 
διαδικασία

Κάντε περισσότερα και 
καλύτερα σε λιγότερο χρόνο

Πλυντήρια σχεδιασμένα 
με προσοχή, ώστε κάθε 
βήμα να είναι εύκολο
Φανταστείτε να μη χρειάζεται ποτέ να αναρωτηθείτε ποια πλήκτρα πρέπει να πατήσετε για να 
επιλέξετε ένα πρόγραμμα ή να προσθέσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικών. Με το ένα φορτίο 
μετά το άλλο, θα εξοικονομήσετε χρόνο σε αυτές τις εργασίες, και θα απολαύσετε μια εμπειρία 
χωρίς άγχος χάρη στις εργονομικές βελτιώσεις μας.
Η εξαιρετική φιλικότητα προς το χρήστη και η μειωμένη πίεση προσθέτουν συνολικά για μια πιο 
παραγωγική επιχείρηση. Απλά πατήστε ένα πλήκτρο για σταθερά άριστα αποτελέσματα.
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Λύσεις σε 
πραγματικό 
χρόνο

Ένας ολόκληρος κόσμος 
ψηφιακών λύσεων που 
απλοποιούν την εργασία 
σας και συμβάλλουν  
στην ανάπτυξη της 
επιχείρησής σας.  
Επωφεληθείτε από μια 
γκάμα υπηρεσιών που 
εμπλουτίζεται διαρκώς, 
σχεδιασμένη μόνο για εσάς.
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Η Electrolux Professional OnE σας παρέχει και 
απομακρυσμένο έλεγχο των εργασιών σας. 
Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και μπορείτε να 
συγκεντρωθείτε σε εκείνα που είναι σημαντικά για 
την επιχείρησή σας.

Βελτιώστε την 
εργασιακή σας ζωή

Η Electrolux Professional OnE σας βοηθάει να 
μειώσετε την κατανάλωση στο ελάχιστο και 
να βελτιστοποιήσετε την αποδοτικότητα της 
επιχείρησής σας. Αυτό, με τη σειρά του, θα 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη σας.

Μεγιστοποιήστε 
τα κέρδη σας

Η Electrolux Professional OnE σας δίνει τις πληροφορίες 
που χρειάζεστε για να οργανώσετε καλύτερα τη 
ροή παραγωγής σας και να βελτιώσετε έτσι την 
παραγωγικότητα και την ποιότητα της απόδοσής σας 
τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Ενισχύστε τις 
επιδόσεις σας

Η Electrolux Professional OnE σας βοηθάει να 
προγραμματίσετε τις εργασίες συντήρησης όταν πραγματικά 
χρειάζονται και να εξασφαλίσετε τον μέγιστο χρόνο 
λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα το κόστος σας για τυχόν 
απροσδόκητες βλάβες.

Αυξήστε τον χρόνο λειτουργίας 
του εξοπλισμού σας

Η Electrolux Professional OnE είναι ο ψηφιακός σας συνεργάτης που σας βοηθάει να 
βελτιστοποιήσετε το πλυντήριό σας. Το OnE σας καθοδηγεί καθόλη τη διάρκεια της 
ημέρας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παίρνετε τη σωστή απόφαση, κάθε φορά. Είτε είστε 
ιδιοκτήτης, διευθυντής, διαχειριστής ή τεχνικός, το OnE σας βοηθάει να εξασφαλίσετε 
κορυφαίες επιδόσεις από τις λύσεις Electrolux Professional που έχετε επιλέξει. Έτσι, θα 
μεγιστοποιήσετε τα έσοδά σας και θα επισπεύσετε την απόδοση της επένδυσής σας.

Ένας μοναδικός συνεργάτης. Πλήθος πλεονεκτημάτων.
Το φαινόμενο OnE
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Κρατήστε τον εξοπλισμό 
σας σε καλή λειτουργία

Συμβόλαια σέρβις
που μπορείτε να 
εμπιστευτείτε

Δίκτυο σέρβις, 
διαθέσιμο ανά 
πάσα στιγμή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ευέλικτα ειδικά 
προσαρμοσμένα πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες 
της επιχείρησής σας, που προσφέρουν διάφορες 
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης.

Η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων 
σύμφωνα με τα εγχειρίδια της Electrolux 
Professional και τις συστάσεις της εταιρείας 
μας είναι ουσιώδους σημασίας για την 
αποφυγή τυχόν απροσδόκητων προβλημάτων. 
Το Τμήμα Φροντίδας Πελατών της Electrolux 
Professional προσφέρει διάφορα ειδικά 
προσαρμοσμένα πακέτα υπηρεσιών. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Σέρβις της 
Electrolux Professional της προτίμησής σας.

Το Essentia είναι η καρδιά της ανώτερης Φροντίδας Πελατών, μια εξειδικευμένη υπηρεσία που 
σας εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σας παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε και 
φροντίζει τις διαδικασίες σας χάρη σε ένα αξιόπιστο δίκτυο εξυπηρέτησης, σε μια σειρά ειδικά 
προσαρμοσμένων αποκλειστικών υπηρεσιών και στην καινοτόμο τεχνολογία.

Μπορείτε να βασίζεστε σε περισσότερους από 2.200 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις,  
10.000 μηχανικούς σε πάνω από 149 χώρες, και πάνω από 170.000 γνήσια ανταλλακτικά.

Essentia  
Στη διάθεσή σας.  
Πάντα και παντού

Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε με 
ένα μοναδικό δίκτυο σέρβις που κάνει 
την εργασιακή σας ζωή ευκολότερη και 
δεσμευόμαστε να το κάνουμε.

Δείτε το βίντεο
και μάθετε
περισσότερα!
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Το πλυντήριό σας σε 
συνεχή κίνηση!
Μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ παρέχει αποδοτικότητα και καλύτερη εργονομία

►  Τα σωστά τρόλευ διευκολύνουν στην διαχείρηση των ρούχων και 
συμβάλλουν στην πρόληψη του συνδρόμου επαναλαμβανόμενης 
καταπόνησης.

►  Τα εργονομικά τροχήλατα τρόλευ είναι κατάλληλα για επαγγελματικά 
πλυντήρια, νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία, σπα κτλ. Ο σχεδιασμός 
τους διασφαλίζει ότι το τρόλευ θα φτάσει κοντά στον εξοπλισμό για να μην 
καταλήξουν τα ρούχα στο πάτωμα. 

 
►  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρόλευ για την αποθήκευση και τη 

μεταφορά ελαφριών αντικειμένων στον χώρο, όπως πουκάμισα και άλλα 
ρούχα, πετσέτες, σεντόνια και κουβέρτες.

Αξεσουάρ  
& Αναλώσιμα:
η προστιθέμενη αξία σας
Απλουστεύστε την εργασία σας και βοηθήστε τον εξοπλισμό σας να 
αντέξει περισσότερο χρησιμοποιώντας γνήσια Αξεσουάρ & Αναλώσιμα. 
Αποστέλλονται γρήγορα κατόπιν αυστηρών ελέγχων από ειδικούς της 
Electrolux Professional και εξασφαλίζουν τις καλύτερες στην κατηγορία 
τους επιδόσεις, αποδοτικότητα και ασφάλεια χρήστη.

Κωδ.
0W1XFY
0W1Y2F
0W1Y2C

Τρόλευ από καραβόπανο RV-74 - 200 lt.
Τρόλευ από ανοξείδωτο ατσάλι BV-220 / BV-131lt.

Τρόλευ μεταφοράς HV-52

Περιγραφή
0W1XX5 432730555
0W1Y2F 432730562
0W1Y2C 432730558

Αριθμός Ανταλλακτικού

Δείτε το βίντεο
και μάθετε
περισσότερα!
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Iagoon®  
Advanced Care  
γρήγορα, εύκολα και οικολογικά

Το lagoon® Advanced Care στην σειρά 6000 συνδυάζει όλες τις καινοτομίες της νέας γκάμας, 
με μεγάλη προσοχή στην ποιότητα και την απόδοση του καθαρισμού των υφασμάτων, 
χαρακτηριστικό παραδοσιακού υγρού καθαρισμού της Electrolux Professional. Οι νέες λειτουργίες 
θα κάνουν τη διαδικασία καθαρισμού των ενδυμάτων σας πιο κερδοφόρα και πιο εύκολη. Η 
έγκριση της Woolmark Company πιστοποιεί ότι τα ενδύματα των πελατών σας θα απολαμβάνουν 
τις καλύτερες διαθέσιμες υπηρεσίες στην αγορά.

Εξαιρετική ευελιξία, 
υψηλότερος 
συντελεστής φορτίου 
ανά κύκλο, χαμηλότερη 
κατανάλωση 
απορρυπαντικού, 
απαράμιλλη 
τεχνογνωσία στον 
χειρισμό ευαίσθητων 
υφασμάτων και 
ενδυμάτων.
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ΒΑΣΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ — ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Πλυντήρια 
Σειρά 6000

WH6-7 WH6-8 WH6-11

Χωρητικότητα τυμπάνου (l) 65 65 105

Χωρητικότητα σε βάρος,  
στεγνά ρούχα (kg/lb) 7/15 8/18 11/25

Παράγοντας G 450 450 450

Πλάτος (mm-in) 720 - 28 3/8" 720 - 28 3/8" 830 - 32 11/16"

Βάθος (mm-in) 721 - 28 3/8" 721 - 28 3/8" 757 - 29 13/16"

Ύψος (mm-in) 1132 - 44 9/16" 1132 - 44 9/16" 1212 - 47 11/16"

Ηλεκτρικό / Ατμού / 
μη θερμαινόμενο

Αριθμός αντλίων απορρυπαντικού 15 15 15

Δοχείο απορρυπαντικού στο εμπρόσθιο μέρος - - -

ClarusVibe

Αυτόματη Εξοικονόμηση (Automatic Savings)

Έξυπνη Δοσομέτρηση (Intelligent Dosing)

Εξισορρόπηση Ενέργειας (Power Balance)

Ολοκληρωμένη Εξοικονόμηση (Integrated Savings)

lagoon® Advanced Care - - -

WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33

Χωρητικότητα τυμπάνου (l) 130 180 240 300

Χωρητικότητα σε βάρος,  
στεγνά ρούχα (kg/lb) 14/30 20/45 27/60 33/75

Παράγοντας G 450 450 450 450

Πλάτος (mm-in) 910 - 35 13/16" 970 - 38 3/16" 1020 - 40 3/16" 1020 - 40 3/16"

Βάθος (mm-in) 821 - 32 5/16" 947 - 37 5/16" 990 - 39" 1134 - 44 5/8"

Ύψος (mm-in) 1340 - 52 3/4" 1426 - 56 1/8" 1462 - 57 9/16" 1462 - 57 9/16"

Ηλεκτρικό / Ατμού / 
μη θερμαινόμενο

Αριθμός αντλίων απορρυπαντικού 15 15 15 15

Δοχείο απορρυπαντικού στο εμπρόσθιο μέρος

ClarusVibe

Αυτόματη Εξοικονόμηση (Automatic Savings)

Έξυπνη Δοσομέτρηση (Intelligent Dosing)

Εξισορρόπηση Ενέργειας (Power Balance)

Ολοκληρωμένη Εξοικονόμηση (Integrated Savings)

lagoon® Advanced Care -



Η Αριστεία είναι το βασικό μέλημα σε ό,τι 
κάνουμε. Με το να προβλέπουμε τις ανάγκες των 
πελατών μας, προσπαθούμε να υπερέχουμε με 
τους ανθρώπους μας, με καινοτομίες, λύσεις και 
υπηρεσίες. Ο παγκόσμιος νούμερο ΟnE μοναδικός 
συνεργάτης, που κάνει την καθημερινότητα των 
πελατών μας πιο εύκολη, πιο αποδοτική - και 
πραγματικά βιώσιμη.

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Follow us on

www.electroluxprofessional.com

►  Όλες οι εργοστασιακές μας μονάδες είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001
►  Όλες οι λύσεις μας είναι σχεδιασμένες για χαμηλή κατανάλωση νερού, 

ενέργειας, απορρυπαντικών και για μειωμένες βλαβερές εκπομπές
►  Τα τελευταία χρόνια, πάνω από το 70% των χαρακτηριστικών 

των προϊόντων μας επικαιροποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές ανάγκες των πελατών μας

►  Η τεχνολογία μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ROHS και REACH  
και ανακυκλώσιμη σε ποσοστό τουλάχιστον 95%

►  Τα προϊόντα μας είναι 100% ελεγμένα από ειδικούς ως προς την ποιότητα

Σκανάρετε το εξώφυλλο για να δείτε τη σειρά 6000
σε επαυξημένη πραγματικότητα

Υπεροχή
με γνώμονα το περιβάλλον
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ELECTROLUX PROFESSIONAL HELLAS S.A. 
Λεωφόρος Καποδιστρίου 58,
142 35, Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 210 6823706


