
 

 

Με μηχανικό προγραμματιστή 7 επιλογών καθώς και την 

απλή και φιλική προς τον χρήστη λειτουργία του, ο 

χρόνος πλύσης δεν ξεπερνά τα 30'. Έτσι επιτυγχάνεται 

εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και ταχύτερη και 

αποδοτικότερη ροή της εργασίας σας.

Χρόνος και ευελιξία 
εξαιρετικά ανθεκτικό στη σκουριά αποτρέποντας την 

φθορά του. O ειδικά σχεδιασμένος κυματιστός 

αναδευτήρας του (agitator) και η περιστροφική του 

κίνηση με εύρος 210 ° έχει ως αποτέλεσμα την 

ανώτερη ποιότητα πλύσης.  

Τέλος το σύστημα ABS το καθιστά διαθέσιμο για 

εγκατάσταση σε οποιοδήποτε είδος δαπέδου.

Χάρη στον επιλογέα στάθμης νερού έχετε την δυνατότητα 

να τροποποιήσετε την ποσότητα νερού την οποία θέλετε 

να χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με την ποσότητα του 

ιματισμού/ρουχισμού σας. 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 οποίο μπορεί να φτάσει και τα 30 λεπτά του ευρώ. 

Η δύναμη περιστροφής αγγίζει τα 180 G.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Service | Parts
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.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Φαβιέρου 11 & Χλόης 71
Μεταμόρφωση, Αττικής

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

w.: laundry.com.gr
e.: info@laundry.gr 

Commercial Built To Last Longer

Ο εσωτερικός κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι και η 

επισμαλτωμένη επίστρωση του εξωτερικού το κάνουν 

Αξιόπιστη κατασκευή

E-Mech / Electronic

651

711

1092

8-10 / 95

473, 710

Tροφοδοσία από λέβητα

7 

16 - 35 λεπτά

Οχι

230/50/1 (10A)

82

Control

Πλάτος (mm)

Βάθος (mm)

Υψος (mm)

Χωρητικότητα (kg/lt)

Ταχύτητα (Rpm)

Θερμοκρασίες 

Κύκλοι

Χρόνος κύκλου

Συνδεση με PC | Pda

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Καθαρό βάρος (kg)

Θέρμανση kw Χωρίς ηλεκτρικές αντιστάσεις

Η σειρά πλυντηρίων μικρότερης χωρητικότητας της Speed Queen 

δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες  επαγγελματικών χώρων, 

των οποίων οι περιορισμένες υποδομές και o χώρος των εγκαταστάσεων τους, 

δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγάλης χωρητικότητας πλυντηρίων.  

Η σειρά Topload της εταιρείας Speed Queen αποτελείται από πλυντήρια με 

ικανότητα πλύσης 8 έως 10 κιλών, κάθετης φόρτωσης, και απευθύνεται στον 

επαγγελματία που η επιχείρησή του εξυπηρετεί μικρό όγκο ρουχισμoύ/ιματισμού. 

Χάρη στο μικρό μέγεθός του και το μοναδικό του σύστημα ABS, είναι το πλέον 

ευέλικτο πλυντήριο της κατηγορίας του, καθώς προσαρμόζεται σε 

οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο και όχι μόνο.

Top Load 10 kg.

EXTRA

LARGE
CAPACITY

Επαγγελματικό πλυντήριο 


