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Profundidade com porta aberta: 1,072 mm

Perfeito para pequenos negócios  como
– Pequenos hotéis e residenciais
– Pequenos restaurantes 
– Salões de beleza, cabeleireiros
– Ginásios
– Empresas de limpeza de escritórios
– Out-of-home resident services
– Cadeias / franchises de restaurantes e
mais  

myPRO 
Secador Profissional 
Inteligente
Especialmente concebida para pequenos 
negócios. É uma máquina com um coração 
Profissional  de orçamento sensível, 
ostentando benefícios de um design 
professional .

Características e benefícios

Elevada capacidade e desempenho
– Junta mais roupa num só ciclo de lavagem devido à sua grande

capacidade - 8 kg
– Custos inferiores: classificado comoA para eficiência na

condensação e B para eficiência2 energética
FlexibilidadeOutstanding flexibility and garment care: 
– Satisfaça qualquer necessidade com 16 programas 

(ecológico, automático, por tempo arejar)
–

–

Evite a secagem a mais da roupa economizando tempo e energia
com a tecnologia profissional de Controlo de Umidade Residual
Maior paz de espirito: ligação direta do depósito de condensados
ao esgoto para descarga imediata (opcional)

Triplique a vida útil da máquina1:
– Vida útil extra devido à construção durável com componentes

profissionais
– Menos vibrações e ruído: abaixo dos 70 dB basedo no sistema

de transmissão, no condensador e painéis, especialmente
concebidos

– Sem corrosão química: painéis laterais e superiores em aço inox

Acessórios Opção
Base Kit Marine
Kit de empilhamento

1 Comparado com máquinas  domésticas 
2 Classificação mais elevada possível para 

secadores com condensador

TE1120

Electrolux Professional 

DimensõesEspecificações principais

Capacidade secagem, kg 8

Volume tambor, l 120

Classe Eficência Energética B

Eficiência da Condensação A (> 90%)

Dados Consumo
Programa standard, algodão 60°C, carga 
completa

Tempo  total, min./ciclo 129

Consumo Energia, kWh 4.88

Consumo Energia anual , kWh 560



C 625 mm

D 1,072 mm 

A Altura
B Largura
C Profundidade
D Profundidade com porta a aberta 
1 Painel de funções
2 Cuba de condensados (água)
3 Abertura da porta
4 Esgoto directo

B 596 mm

A 850 mm

Lado direito

Frente

Lado Traseiro

1

3

2

2

4

myPRO Smart Professional Dryer
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Especificações TE1120

Technologia de Secagem
Condensados 

(Resistências Eléctricas )

Ligação Eléctrica,  V/Hz/W
230-240/50-60/2600* 

*(1900 + 700)

Ruído  Secagem Declarado, dB(A) < 70

Visor Amplo LCD

Iluminação do tambor Sim

Dispositivo do fecho da porta

Puxar para abrir com 
segurança para crianças 

(pode ser aberta do interior 
aplicando força de 70N)

Filtro
Filtro com pega para 

fácil remoção

Filtro sensor

A máquina não inicia se o 
filtro não estiver 

colocado ( preserva a 
integridade da máquina)

Nívelamento dos pés
4 pés ajustáveis 

( ajustável por 15mm)

Programas

Número programas 16

Aeração/ Baixo: auto, 15‘, 30‘, 45‘, 60‘, 90‘, 120‘ 
Eco / Normal: auto, 15‘, 30‘, 45‘, 60‘, 90‘, 120‘ 

Número de funções adicionais 6

Meia carga / Extra seco / Secagem 
armário/ Ferro  secagem  / Care / Tempo

Características especiais

Base Acessório

Kit de empilhamento Acessório

Kit marine Opcional

Dimensões incluindo estrutura da porta

Altura (A), mm 850

Largura (B), mm 596

Profundidade (C), mm 625

Altura com embalagem, mm 890

Largura com embalagem, mm 630

Profundidade com embalagem, mm 705

Peso (com embalagem), kg 44 (45.5)




