
 

 

Με μηχανικό ή ηλεκτρονικό προγραμματιστή, το αντίτιμο 

(€/token) και ο χρόνος πλύσης του πλυντηρίου μπορούν 

να τροποποιηθούν όποτε ο διαχειριστής το επιλέξει.

Με προγραμματιστή 9 επιλογών καθώς και με την απλή 

και φιλική προς τον χρήστη λειτουργία του, ο χρόνος 

πλύσης δεν ξεπερνά τα 30'.  

Έτσι επιτυγχάνετε εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και 

ταχύτερη και αποδοτικότερη ροή της εργασίας σας.

Χρόνος και ευελιξία 

Χάρη στον ευέλικτο προγραμματιστή του, έχετε τη 

δυνατότητα να τροποποιήσετε την θερμοκρασία του  

νερού ανάλογα με το είδος του ιματισμού/ρουχισμού 

σας. Το πλεονέκτημα αυτό σας οδηγεί σε εξοικονόμηση 

ενέργειας καθώς 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

Λόγω της κατασκευής του, προσφέρει μέγιστη ασφάλεια 

και αποτρέπει πράξεις βανδαλισμών. Κερματοδέκτες και 

ταμεία είναι κατασκευασμένα από ατσάλι, με διπλά 

Αξιόπιστη κατασκευή

Quantum Coin Electronic
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711

1092

8/10 / 80-95

473, 710

Tροφοδοσία από λέβητα

4

12 - 34 λεπτά

Οχι

230/50/1 (10A)
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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 επαγγελματικών πλυντηρίων με κερματοδέκτη ή ηλεκτρονική 

κάρτα, μικρής χωρητικότητας, με ικανότητα πλύσης 8 κιλών, δημιουργήθηκε 

για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων που στοχεύουν στην 

εξυπηρέτηση του κοινού.

Self Service, Camping, πολυκατοικίες, φοιτητικές εστίες, πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και στρατόπεδα είναι μερικοί από τους πελάτες μας που 

εμπιστεύονται την αξιοπιστία των μηχανημάτων της εταιρίας Speed Queen.

Με την ίδια αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των μεγαλύτερων 

μοντέλων μας, καθώς και την εγγύηση της Speed Queen, η σειρά Vended 

Commercial Laundryικανοποιεί και τον πλέον απαιτητικό επαγγελματία.

Top Load 8 kg.

Coin
LAUNDRY
SELF SERVICE

Επαγγελματικό πλυντήριο με Κερματοδέκτη 

τοιχώματα και ειδικά κλειδιά για την απασφάλισή τους.

Ο ανοξείδωτος κάδος και το επισμαλτωμένο πλαίσιό του,

το κάνουν εξαιρετικά ανθεκτικό στη σκουριά 

αποτρέποντας οποιαδήποτε φθορά. Τέλος, η ειδικά 

σχεδιασμένη πόρτα του επιτρέπει το άνετο φόρτωμά 

του, ενώ ο επιλογέας θερμοκρασίας επιτρέπει την 

χρήση του ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα.


