
Tilleggsutstyr
  Sokkel
  Stableramme

 

Hovedspesifikasjoner 

Kapasitet vask i kg 8

Trommelvolum, ltr 67

Energiklasse, effektivitet,  
klasse 

A+++

Energieffektivitet index, % > 36

Forbruksdata
Program standard, bomull 60 °C, full maskin

Total tid, min./syklus
(tilkoblet varmtvannskran)

70

Energiforbruk, kWh 0,7

Vannforbruk (kaldt), ltr 65

1 Sammenlignet med tradisjonelle hvitevaremaskiner
2 F.eks. moppevask og sykehjem
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Dybde med dør åpen:  1066 mm

Dimensjoner

Utviklet for småbedrifter.  
Maskinen med et profesjonelt hjerte,  
en grønn sjel i et fornuftig budsjett som  
drar fordeler fra profesjonelle maskiner

Funksjoner og fordeler
  Super kapasitet og ytelse: 
 – Få vasken unna i en fei - 8 kg kapasitet
 –  Beste vaskeresultater og tekstilpleie takket være den unike Speed Care 
   trommel med 4.5 mm hull for effektiv fjerning av vann (standard 2.2 mm)
 –  Spar penger og energi: semiprofesjonell vaskemaskin med  A+++
 –  Tid- og kostnadsbesparelser på tørk med sentrifugeringshastighet  
   på 1400 rpm

  Opp til 50 % raskere og enkel i bruk:
 –  Profesjonelle program i maskinen, fra energieffektive og skånsomme  
   til desinfeksjons- og moppeprogram
  –  Spar tid: normal 60 ºC program tar 82 minutter 
   (med start med kaldt vann på 15 °C)
  –  Reduser tiden ekstra med 12 minutter ved å bruke varmtvannsanslutning
 –  Fleksibel installering; leveres enten med tømmepumpe eller –ventil. 

  Tredobling av maskinens levetid1:  
 – Ekstra lang levetid takket være holdbar konstruksjon med profesjonelle  
   komponenter
  –  Mindre vibrasjon takket være et meget effektivt støtdempingssystem 
   og optimalt balanserte komponenter og  kabinettstruktur
 –  Ingen rust: rustfri stålfront og topp
 –  Problemfri drift takket være avløpsventil for de mest krevende operasjoner2

 

Tilvalg
  Eksternt doseringssystem

Perfekt til små firmaer/businesses  
som f.eks;
– Mindre hotell og pensjonat
–  Mindre restauranter
–  Frisører og skjønnhetssalonger
–  Sport og fitness klubber
–  Kontorrengjøringssfirmaer
–  Restaurantkjeder / franchise m.fl.

Den smarte semiprofesjonelle  
vaskemaskin med A+++ 

WE170P/V

Electrolux Professional   

myPRO 
Smart semiprofesjonell vaskemaskin 



Spesifikasjoner WE170P/V

Trommelhastighet, rpm (G-faktor) 1400 (536)

Støynivå, vask, kl, dB(A) 49

Støynivå, sentrifugering, dB(A) 75

Frekvens, Hz 50 / 60

Kabinett, topp og front Rustfritt stål

Display Stort LCD

Trommeldesign 
Profesjonell trommel  

med  4,5 mm  
perforeringer 

Lys i trommel Ja

Såpebeholder 3

Dørlåssystem

Dørlås med barne- 
sikringsfunksjon

(kan åpnes fra innsiden 
ved å bruke 70N)

Vanninntak Varmt og kaldt

Avløpssystem Avløpspumpe /- ventil

Plassering  
4 justerbare føtter  

( justerbare med 15 mm)

Program

Antall program 16

Eco 40, 60 (A+++) / Normal 20, 40, 60, 95
Skånsom 30, 40, 60 / Håndvask / Mopp 60, 85 /  
Skylling/sentrifugering
Desinfeksjon 60, 70, 80

Programtilpasning
Full eller halvfull maskin: 
maskinen tilpasser seg

Spesialfunksjoner

Eksternt såpedoseringssystem Tilvalg

Sokkel Ekstrautstyr

Stableramme Ekstrautstyr

Dimensjoner inkl. dørrammen

Høyde  (A), mm 850

Bredde  (B), mm 597

Dybde (C), mm 624

Emballert, høyde, mm 900

Emballert,  bredde, mm 630

Emballert,  dybde, mm 701

Vekt (med emballasje), kg 80,5 (82)

C 624 mm

D 1066 mm

A Høyde
B  Bredde
C  Dybde
D  Dybde med åpen dør
1  Betjeningspanel
2  Såpebeholder
3  Dørhåndtak
4  Flytende såpetilkobling
5  Varmt vann
6  Kaldt vann
7  Avløpspumpe (WE170P)
8  Avløpsventil (WE170V)

B 597 mm

A 850 mm
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Høyre side

Front

Bakside

myPRO smart semiprofesjonell vaskemaskin
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