
myPRO 
Smart semiprofesjonell tørketrommel

Spesielt utviklet for småbedrifter.  
Maskinen med et profesjonelt hjerte 
som drar  fordeler fra profesjonelle maskiner

625 mm
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596 mm

Dybde med åpen dør: 1072 mm

Perfekt til småfirmaer som f.eks. 
– Mindre hotell og  pensjonat
–  Mindre restauranter
–  Frisører og skjønnhetssalonger
–  Sports- og fitness senter
–  Kontorrengjøringsfirmaer
–  Restaurantkjeder / franchise  
 m.m

Fordeler og funksjoner
  Super kapasitet og ytelse:  
 –  Få vasken unna i en fei – 8 kg kapasitet
 –  Lavere driftskostnader: rangert A for kondensereffekt og  
   B for energieffektivitet1

  Enestående fleksibilitet og tekstilpleie:
 – Oppfyller de fleste ønsker med 16 program
   (eco-, automatisk-, tidsbasert- og oppristingsprogram)
 –  Forhindrer overtørking av tekstiler og sparer tid og energi med 
   den profesjonelle teknologien restfuktighetskontroll –  
   Residual Moisture Control
 –  Mindre vedlikehold; mulighet for å koble kondensvann direkte mot avløp

  Tredobling av maskinens levetid2:  
 –  Ekstra lang levetid takket være mer robust maskinkonstruksjon  
   med profesjonelle komponenter
 –  Mindre vibrasjon og støy: under 70 dB grunnet spesialdesignet  
   transmisjonssystem, kondenser og kabinettstruktur
 –  Ingen rust: rustfri front og topp 

Tilleggsustyr
  Sokkel
  Stableramme

1 Høyest mulige klassifisering for kondenstørketromler
2 Sammenlignet med husholdningsmaskiner

TE1120

Electrolux Professional   

Dimensjoner

 

Hovedspesifikasjoner 

Tørkekapasitet, kg 8

Trommelvolum, l 120

Energieffektivitetsklasse B

Kondensereffekt A (> 90%)

Forbruksdata 
Program standard, bomull 60 °C, full maskin

Total tid, min./syklus 129

Energiforbruk, kWh 4,88

Årlig energiforbruk, kWh 560



C 625 mm

D 1072 mm 

A  Høyde
B  Bredde
C  Dybde
D  Dybde med åpen dør
1  Betjeningspanel
2  Kondensvannbeholder
3  Dørhåndtak
4  Direkte avløp

B 596 mm

A 850 mm

Høyre side

Front

Bakside
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myPRO smart semiprofesjonell tørketrommel
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Spesifikasjoner TE120

Teknologi 
Kondens

(Elektrisk varmeelement)

Varmeelement, Volt / Watt
230 / 2600 

(1900 + 700)

Støy, dB(A) < 70

Display Stort LCD

Lys i trommel Ja

Dørlåssystem
Dørlås med  

barnesikringsfunksjon  
(en kraft på 70N)

Kondensvann, V / Hz 230 / 50

Filter
Filter med håndtak for 

enklere rengjøring

Filter sensor
Sensor for korrekt  

innsatt filter

Plassering 
4 justerbare føtter  

(opptil 15mm)

Spesielle funksjoner

Sokkel Tilleggsutstyr

Stableramme Tilleggsutstyr

Dimensjoner inkl. dørrammen

Høyde (A), mm 850

Bredde (B), mm 596

Dybde (C), mm 625

Emballert, høyde, mm 890

Emballert bredde, mm 630

Emballert, dybde, mm 705

Vekt (med emballasje), kg 44 (45,5)


