
Lisävarusteet
  Jalusta
  Asennussarja, tornimallit

 

Tärkeimmät tekniset tiedot

Pesukapasiteetti, kg 8

Rummun tilavuus, l 67

Energiatehokkuusluokka A+++

Energiatehokkuusindeksi, % > 36

Kulutustiedot 
Vakio-ohjelma, puuvilla 60 °C, 100% täytös

Kokonaisaika, min/ohjelma 
(lämminvesiliitäntä)

70

Energiankulutus, kWh 0,7

Vedenkulutus (kylmä), l 65

1 verrattuna kotitalouskoneisiin
2 laitokset ja palvelukeskukset

624 mm
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Syvyys luukku auki: 1 066 mm

Mitat

Suunniteltu erityisesti pienyrityksille  
myPro-laitteet ovat suunniteltu ammattimaiseen 
käyttöön, huomioiden pienyritysten olosuhteet 
ja vaatimukset täydellisesti.

Edut ja ominaisuudet
  Erinomainen kapasiteetti ja suorituskyky:

–   Käsittelee kaiken pyykin yhdellä kertaa suuren 8 kg:n kapasiteettinsa ansiosta.
–   Loistavat pesutulokset saavutetaan ainutlaatuisen ammattitasoisen 

4,5 mm rei'illä varustetun rummun ansiosta (vakioreiät 2,2 mm).
–   Säästää rahaa ja energiaa: Smart Professional -pesukone, luokitus A+++
–   Säästää rahaa ja aikaa: kosteus poistetaan kuivauksessa 

1400 kierroksella minuutissa.

  Jopa 50 % nopeampi1 ja helppokäyttöinen: 
–  Täytä kaikki tarpeet ammattilaitteen ohjelmilla energiatehokkaasta 

hienopesusta aina desinfiointi- ja moppiohjelmiin.
–   Säästä aikaa: 60 ºC:n vakio-ohjelmissa kuluu 82 minuuttia 

(aloittaen 15 °C:n kylmästä vedestä).
–   Pesujakson kestoa voidaan lyhentää jopa 12 minuuttia käyttämällä 

liitäntää kuumalle vedelle.
–   Asennus tapahtuu joustavasti älykkään poistopumppujärjestelmän ansiosta.

  Kolminkertaista käyttöikä1:
–   Käyttöikä on erityisen pitkä koneen vankemman rakenteen 

ja ammattikäyttöön suunniteltujen osien ansiosta.
–   Erittäin tehokas iskunvaimennusjärjestelmä ja optimaalisesti tasapainotetut 

osat sekä äänieristyslevyt vähentävät koneen tärinää huomattavasti.
–   Ei korroosiota: valmistettu ruostumattomasta terästä edestä ja päältä.
–   Ei käytön keskeytyksiä vaativiin olosuhteisiin tarkoitetun painovoimaisen 

tyhjennysventtiilin ansiosta2.

Lisävarusteena saatavilla
  ulkoinen pesuaineen  

annostelujärjestelmä

Täydellinen pienyrityksille,  
joita ovat esimerkiksi 
– pienemmät hotellit ja B&B-yritykset 
– pienemmät ravintolat 
– parturikampaamot ja kauneushoitolat
– urheilu- ja kuntoiluseurat
– toimistosiivousyritykset
– kotipalvelut
– ravintolaketjut/franchise-yrittäjät 

Smart Professional -pesukone, 
luokitus A+++

WE170P/V

Electrolux Professional   

myPRO
Smart Professional pesukone



Tekniset tiedot WE170P/V 

Linkousnopeus, rpm (G-kerroin) 1 400 (536)

Äänenpainetaso, pesu dB(A) 49

Äänenpainetaso, linkous dB(A) 75

Taajuus, Hz 50/60

Kotelo, ylhäältä ja edestä Ruostumaton teräs

Näyttö Suuri LCD

Rummun muotoilu
Ammattilaitteen rumpu 

4,5 mm:n rei'in

Rummun valo Kyllä

Pesuainelokeroita 3

Luukun lukitus

Vetämällä avattava ja 
lapsilukolla varustettu 
(voidaan avata sisältä 

70 N voimalla)

Veden tuloliitäntä Lämmin ja kylmä

Tyhjennysjärjestelmä Tyhjennyspumppu/venttiili

Tasaavat jalat
4 säätöjalkaa 

(säätövara 15 mm)

Ohjelmat

Ohjelmien määrä 16

Eco 40, 60 (A+++) / normaali 20, 40, 60, 95
hienopesu 30, 40, 60 / käsipesu / moppi 60, 85 / huuhtelu ja linkous
desinfiointi 60, 70, 80

Ohjelmien adaptiivisuus
Kone adaptoi ohjelmat 
osatäyttöön tai täyteen 

täytökseen

Erityisominaisuudet

Ulkoinen pesuaineen 
annostelujärjestelmä

Lisävaruste

Jalusta Lisävaruste

Asennussarja, tornimallit Lisävaruste

Mitat mukaan lukien luukun karmit

Korkeus (A), mm 850

Leveys (B), mm 597

Syvyys (C), mm 624

Pakkauksen korkeus, mm 900

Pakkauksen leveys, mm 630

Pakkauksen syvyys, mm 701

Paino (pakkauksineen), kg 80,5 (82)

C 624 mm

D 1 066 mm

A Korkeus
B Leveys
C Syvyys
D Syvyys luukku auki
1 Käyttöpaneeli
2 Pesuainelaatikko
3 Oven avaus
4 Nestemäisen pesuaineen säiliö
5 Lämmin vesi
6 Kylmä vesi
7 Poistopumppu
8 Poistoventtiili

B 597 mm

A 850 mm
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Oikealta

Edestä

Takaa

myPRO Smart Professional pesukone
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