200 G factor
800 στροφών

Επαγγελματικό πλυντήριο 9 kg.
Η σειρά SC των Αμερικάνικών Πλυντηρίων Speed Queen
σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί και να καλύπτει ανάγκες επιχειρήσεων
όπως ξενοδοχειακών μονάδων, καθαριστηρίων, εστιατορίων, ινστιτούτων
αισθητικής και κομμωτηρίων, ναυτιλιακών μονάδων, εταιριών τροφίμων κ.α.
Η τοποθέτηση των Αμερικάνικών Πλυντηρίων Speed Queen εδώ και
χρόνια στην κορυφή των προτιμήσεων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και
στην αμερικάνικη αγορά, τα καθιστά ασυναγώνιστα στους περισσότερους
επαγγελματίες και προσθέτει άλλον έναν λόγο ώστε να τα επιλέξετε και
εσείς ως πολύτιμο συνεργάτη σας.

Commercial Built To Last Longer
Χρόνος και ευελιξία
Ο κύκλος πλύσης τους είναι πλήρως προγραμματιζόμενος,
χάρη στους τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστές (Standard
Control,Quantum Silver και Quantum Gold) και ρυθμίζεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
Έτσι επιτυγχάνετε εξοικ.ενέργειας καθώς και ταχύτερη
και αποδοτικότερη ροή της εργασίας σας.

Αξιόπιστη κατασκευή

την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με
την ποσότητα του φορτίου. Το πλεονέκτημα αυτό
σας οδηγεί στην εξοικονόμηση χιλιάδων λίτρων
νερού ετησίως και σε συνδιασμό με τον επιλογέα
θερμοκρασίας μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το
κόστος πλύσης. Το μοναδικό σύστημα ανίχνευσης
διαρροών νερού προειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν
υπερβολική και άσκοπη κατανάλωση νερού.

Service | Parts

H κατασκευή τους από ανοξείδωτο χάλυβα, καθιστά την
σειρά πλυντηρίων SC ανθεκτική ακόμα και στις πλέον
σκληρότερες συνθήκες εργασίας. Ρουλεμάν ακριβείας και
υψηλής αντοχής, δύο τριπλάσιου πάχους τσιμούχες για
απόλυτη στεγανοποίηση, βαρέως τύπου πόρτα από
ανοξείδωτο ατσάλι με εργονομικό σχεδιασμό, είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά των πλυντηρίων, που
κάνουν την σειρά αυτή ασυναγώνιστη εδώ και πολλά
χρόνια σε όλον τον κόσμο.

Ο εργονομικός σχεδιασμός του πλυντηρίου και το
αποσπώμενο εμπρόσθιο μέρος του, καθιστούν το
service καθώς και τον έλεγχο του, ιδιαίτερα εύκολο
και προσβάσιμο ακόμα και από τον ίδιο τον χειριστή.
(έπειτα από συμβουλή εξουσιοδ.τεχνικού)

5ετή εγγύηση ανταλλακτικών
Εγγύηση πέντε ετών ισχύει για το σκελετό, τον κάδο,
τον άξονα και τα μέρη στεγανοποίησης, εφόσον η
βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή
ελαττωματικό ανταλλακτικό που απαγορεύει την
περαιτέρω χρήση του μηχανήματος.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Χάρη στον επιλογέα στάθμης νερού έχετε την
δυνατότητα να τροποποιήσετε την ποσότητα νερού

Γενικά Χαρακτηριστικά

Control
Πλάτος (mm)
Βάθος (mm)
Υψος (mm)
Χωρητικότητα (kg)
Ταχύτητα (Rpm)
Θερμοκρασίες
Θέρμανση (kW)
Κύκλοι
Χρόνος κύκλου
Συνδεση με PC | Pda
Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Καθαρό βάρος (kg)
w.: laundry.com.gr
e.: info@laundry.gr

Quantum
660
767
1067
9
819
0 95 oC
Ηλεκτροθερμαινόμενο (7,8kW)
9-30 (προγραμματιζόμενοι)
12-200 λεπτά
USB | IR
230-400/50-60/1-3 (16-25A)
152

t.: (+30) 210.8647.555
f.: (+30) 210.8642.037

Φαβιέρου 11 & Χλόης 71
Μεταμόρφωση, Αττικής

