
myPRO 
Akıllı Profesyonel 
Kurutma Makinesi 
Özellikle küçük ölçekli işletmeler için tasarlandı. 
Profesyonel bir anlayışa ve çevreci bir ruha sahip 
uygun bütçeli myPRO, profesyonel tasarımın 
avantajlarıyla gurur duyar.
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Küçük ölçekli işletmeler için ideal;  
– Küçük oteller ve pansiyonlar
– Küçük restoranlar
– Kuaför ve güzellik salonları
– Spor ve fitness kulüpleri
– Ofis temizleme şirketleri
– Ev-dışı konaklama hizmetleri
– Restoran zincirleri / franchise
    ve daha fazlası

Avantajlar ve özellikler
  Yüksek düzeyde kapasite ve performans: 
 –  8 kg kapasitesi sayesinde tüm çamaşırlar bir defada kurutulur.   
 –  Daha düşük maliyet: Yoğuşma verimliliği açısından A  sınıfı ve 
   enerji  verimliliği açısından B sınıfı ile derecelendirilmiştir.2

  Olağanüstü esneklik ve giysi bakımı: 
 – 16 adet programı ile her türlü ihtiyacı karşılar
   (eko, otomatik, zamana dayalı ve havalandırma programları)
 –  Profesyonel Kalan Nem Kontrolü teknolojisi sayesinde giysilerin 
   aşırı  kurumasını önler, zaman ve para tasarrufu sağlar.
 –  Kullanım Kolaylığı: Opsiyonel olarak yoğuşma suyu, direk olarak 
   drenaja bağlanabilir.

  Üç kat daha fazla uzun hizmet ömrü1:  
 –  Profesyonel bileşenlere sahip, dayanıklı yapı sayesinde 
   ekstra uzun hizmet ömrü
 –  Daha az titreşim ve ses seviyesi: Aktarma sistemi, kondenser 
   yapısı ve panel dizaynı ile 70 dB‘in altında düşük ses seviyesi   
 –  Kimyasal korozyonlara karşı dayanıklı, paslanmaz çelik ön ve 
   üst paneller

Opsiyonlar
  Jeton ünitesi

1 Ev tipi makinelerle karşılaştırılmıştır.
2 Yoğuşturmalı kurutma makineleri için mümkün 

 olan en yüksek sınıflandırma

Electrolux Profesyonel

Aksesuarlar
  Baza
  İstifleme kiti

 

Ana özelliklere kısa bir bakış

Kurutma kapasitesi, kg 8

Tambur hacmi, litre 120

Enerji verimlilik sınıfı  B

Yoğuşma verimliliği A (> 90%)

Tüketim verileri 
Standart program, pamuklu 60°C, tam dolu yük

Toplam süre, dakika/program  129

Enerji tüketimi, kWh  4.88

Yıllık enerji tüketimi, kWh 560

625 mm

TE120
Kapı açık durumda derinlik: 1,072 mm

Boyutlar



C 625 mm

D 1,072 mm 

A Yükseklik
B Genişlik
C Derinlik
D Kapı açık durumda derinlik
1 Kontrol paneli
2 Yoğuşma tankı
3 Kapı kolu
4 Direkt drenaj

B 596 mm

A 850 mm

Sağ taraf

Ön

Arka taraf
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myPRO Akıllı Profesyonel Kurutma Makinesi
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Özellikler TE120

Kurutma teknolojisi 
Yoğuşma

(Elektrikli Isıtma)

Isıtma gücü, Volt / Watt
230 / 2600 

(1900 + 700)

Kurutma ses seviyesi, dB(A) < 70

Ekran Geniş LCD

Tambur aydınlatması Evet

Kapı kilidi 

Çocuk kilidine sahiptir ve 
çekilerek açılır.

(70N güç uygulanarak 
açılabilir)

Drenaj pompası, V / Hz  230 / 50

Filtre Kolay çıkarılabilen filtre

Filtre  sensörü  
Makine, filtre  

yerine oturmamışsa 
çalışmaya başlamaz 

Sabitleme ayağı 
4  adet ayarlanabilir ayak 

(15 mm ayarlanabilir)

Özel spesifikasyonlar

Jeton ünitesi Opsiyonel

Baza Aksesuar

İstifleme kiti Aksesuar

Boyutlar kapı çerçevesi dahil

Yükseklik (A), mm 850

Genişlik (B), mm 596

Derinlik (C), mm  625

Ambalajlı yükseklik, mm  890

Ambalajlı genişlik, mm  630

Ambalajlı derinlik, mm  705

Ağırlık (ambalajlı), kg 44 (45.5)




