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Kârlılığınızı arttırmayı seviyoruz.
myPRO Çamaşırhane Çözümleri
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myPRO
Yıkama Makineleri ve 
Kurutma Makineleri p. 12

1  

myPROzip  
Yıkama Makineleri ve 
Kurutma Makineleri p. 22

2  

myPROXL  
Yıkama Makineleri ve 
Kurutma Makineleri p. 26

3

myPRO  
Silindir Ütüler     p. 30 4
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Yeni müşterileri 
çekmenize ve 
başarı hikayenizi 
devam ettirmenize 
yardımcı olmayı 
seviyoruz 

Neden myPRO‘yu satın almalısınız? Çok basit. 
Giderek artan sayıda işyeri sahibi, ev tipi 
makinelerin yerini alacak akıllı bir profesyonel 
çözüm arıyor. Bunun karşılığında daha fazla 
dayanıklılık, daha fazla esneklik ve daha fazla 
rahatlık elde etmek istiyor. myPRO, sizlere uzun 
yıllar üstün hizmet sağlayacak, sürdürülebilir ve 
güvenilir bir yatırımdır. 

myPRO çok sayıda avantaj sağlar:

 Ekstra iş potansiyeli
 Yüksek kazanç
 Hızlı operasyon
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myPRO 
Çamaşırhane  
çözümleri birçok 
segmentte

myPRO, özellikle küçük ölçekli işletmeler
için tasarlanmıştır. Bu işletmeler, standart ev tipi 
cihazlardan daha güçlü ve daha hızlı çamaşırhane 
çözümlerine gerek duyarlar. Dayanıklı Yıkama 
Makinelerine, etkin Kurutma Makinelerine ve 
verimli Sonlandırma Ekipmanlarına ihtiyaç 
duyan, ancak gelişmiş bir profesyonel çözüme 
gerek duymayan işletmeler.

myPRO şunları sunmaktadır:

 Daha fazla dayanıklılık ve esneklik
 Daha kısa sürede olağanüstü kaliteli sonuçlar
 Makul bir bütçe ile profesyonel avantajlar
 Profesyonel uygulamalar için garanti

Küçük işletmeler için mükemmel;

 Küçük Oteller ve Pansiyonlar
 Küçük Restoranlar
 Kuaför ve Güzellik Salonları
 Spor ve Fitness Kulüpleri
 Tesis Yönetimi Şirketleri
 Ev Dışı Konaklama Hizmetleri
 Restoran Zincirleri / Franchise ve daha fazlası
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1 myPRO Yıkama Makinesi 2 Ev tipi makinelere kıyasla

...ve 
FlexiPay 
rahatlığıyla 
myPROzip, 
özel uygulama 
alanlarına 
sahiptir

Tatil konaklama ve eğlence tesisleri için Yeni 
Smart Profesyonel çamaşırhane çözümü. En rahat 
ödeme çözümünüze bağlanmak için, FlexiPay 
rahatlığıyla...

Boş vakitler kıymetlidir; tatil yapan kimseler 
giysilerini hızla yıkayıp kurutarak rahatlamaya ve 
keyif yapmaya vakit ayırmak isterler. myPROzip 
ile misafirlerinizin seyahatlerini en iyi şekilde 
geçirmelerini sağlayın. İster bir kamp alanı, tatil 
amaçlı kiralık ev, gençlik hosteli, ister bir marina 
veya farklı bir tatil tesisi işletiyor olun, misafirleriniz 
kıyafetlerinin yolculuk sırasında yıkanıyor olmasına 
bayılacaktır. myPROzip, dayanıklılığı verimlilik ile 
birleştirerek hem sizin tasarruf etmenizi sağlar, hem 
de misafirlerinize zaman kazandırır.

myPROzip şunları önerir:

 Profesyonel programlar ile %50’ye varan oranda 
daha hızlı1

 Profesyonel bileşenden oluşan daha dayanıklı 
yapısı sayesinde 3 kat daha uzun kullanım ömrü2

 Eşsiz Electrolux Professional SpeedCare tambur 
sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar
 Profesyonel uygulamalar için garanti
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Akıllı profesyonel 
Çamaşırhane 
çözümü 
myPRO’yu 
seçmek için 
geçerli nedenler

Daha hızlı. Daha temiz. Daha çevreci.
Yavaş programlar ve yetersiz veya hijyenik 
olmayan yıkama sonuçları, ev tipi makineler 
işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayamadığında her gün 
karşılaştığımız engellerdir. Bu da sıkıntı yaratarak, 
hem zaman hem de para israfına neden olur. myPRO, 
önemli konulara odaklanmaları için küçük işletme 
sahiplerine daha fazla zaman tanır.

  Profesyonel bileşenler ile oluşturulan güçlü yapısı 
sayesinde 7,500 sefer çalışma ile kullanım ömrünü1 
üçe katlayın.

  Profesyonel programlar ile süper hız ve esneklik, 
çok çeşitli ihtiyaçları karşılar.

  Eşsiz Electrolux Professional SpeedCare tambur 
sayesinde kumaşlara karşı nazik, kirlere karşı güçlü

  Optimum koşullarda çalışırken zamandan tasarruf 
edin ve üretkenliği en üst düzeye çıkarın

Paradan tasarruf edin 

A+++ enerji verimliliği ile 
 myPRO Yıkama Makineleri 

A++ enerji verimliliği ile 
 myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri

1  Ev tipi makinelere kıyasla
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6’sı 1 arada
myPRO, 6 ev tipi yıkama 

makinesinin yerine geçebilir
3 kat daha uzun kullanım ömrü. 

2 kat daha hızlı.
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Profesyonel bileşenlere 
sahip dayanıklı yapısı 
sayesinde 3 kat daha 
uzun kullanım ömrü* ve 
sorunsuz çalışma



Profesyonel bir kalp ile 
myPRO Çamaşırhane çözümleri
Nasıl çalışır
  7.500 sefer çalışma ile kullanım 

ömrünü* üç katına çıkarın 
–  Profesyonel bileşenler ile daha 

dayanıklı yapı.
 
 %50‘ye varan oranda daha hızlı* 

 işlemler1

 –  Zamandan tasarruf edin: normal 
60°C’lik programlar sadece 

  82 dakika sürer (15°C soğuk suyla 
  başlayarak).
 –  Sıcak su girişini kullanmak, kullanım 

süresini fazladan 12 dakika kısaltır.

 Yüksek esneklik ve işlem
 performansı1
 –  Yüksek kaliteli sonuçlar için 

her ihtiyacı karşılamak üzere 
profesyonel programlar

 –  Mikrofiber moplar ve bezler için 
özel mop programları ve özel 
dezenfeksiyon ile daha fazla hijyen 
ve temizlik

 Sorunsuz çalışma 
 –   Pompalı drenaj ile kolay tak-çalıştır 

kurulumu
 –   En zorlu uygulamalar2 için 

yerçekimli drenaj vanası modeli
 –  Anlık boşaltma3 için yoğuşmalı su  
  deposundan isteğe bağlı    
  doğrudan bağlantı

 Daha az titreşim ve gürültü*  
 –  Çok etkili şok emici sistem ve en iyi 

şekilde dengelenmiş bileşenler ve 
paneller1

 –  Yıkama işleminde 50 dB’nin altında 
ses desibeli

* Ev tipi makinelere kıyasla 1 myPRO Yıkama Makinesi 2 Tesis Yönetimi ve Yaşlı Bakımı gibi 3 myPRO Kurutma Makineleri
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Electrolux Professional 
laboratuvarında yapılan 
testlere göre.

Ev tipi yıkama 
makineniz artık 
ihtiyaçlarınızı 
karşılamıyor mu?

myPRO 
çamaşırhane 
çözümleri ile 
makinenizin 
ömrünü üç 
katına çıkarın.
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Electrolux Professional 
SpeedCare tambur ile 2 kat 
daha hızlı yıkama devri ve 
mükemmel çamaşırhane 
bakımı
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Profesyonel bir kalp ile 
myPRO Yıkama Makinesi

Nasıl çalışır

Electrolux Professional 
SpeedCare tambur

 Yıkama programlarının sürelerini 
kısaltır.

 Suda bekletme işlemini hızlandırır 
 – Daha hızlı ıslatma, kuru giysilerde 
  mekanik hareketi  azaltır.

  Optimize tambur perforasyonu, 
tüm kirin ve partiküllerin 
giderilmesini ve hızlı su tahliyesi 
sağlar.

 –  Katı partiküllerin tamburdan 
  atılması için etkili su akışı, 
  4,5 mm genişlikte sağlanır, 
  kumaşın parçacıklar nedeniyle 
  tahrişi azaltılır.

Tambur delikleri örneğin sadece 
2,2 mm çapında olsaydı (myPRO ile 
karşılaştırıldığında yarısından az) ve 
gerekenin yalnızca yarısı kadar delik 
bulunsaydı sonuç ne olurdu?

   Tamburda kalan katı parçacıklar nedeniyle 
düşük hijyen kalitesi ve giysilerde artan 
hasarlanma riski.

   Daha yavaş ıslanma devir sürelerini 
arttırabilir. 

   Daha az su boşaltımı
 – daha yüksek nem tutulumu
 – kurutma işleminde daha yüksek enerji 
 maliyetleri
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Özel olarak tasarlanmış 
paslanmaz çelik üst ve ön 
kapak sayesinde süper 
hijyen ve maksimum 
rahatlık
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Profesyonel bir yüz ile 
myPRO Çamaşırhane çözümleri

Nasıl çalışır
  Paslanmaya karşı dirençli

iki renkli dış yüzeyi ile süper hijyen
 –  Temizlemesi kolay paslanmaz 
  çelik üst ve ön panel.
 –  Zarif, şık ve sağlam.

 Kolay ve ergonomik çalıştırma  
 –  465 mm genişliğinde, sağlam 
  çekilerek açılan kapakla kolay 
  yükleme ve boşaltma.

 
– İç tambur aydınlatması
- Kolay program seçimi için sağlam 
 kontrol düğmesi.
- Kontrol düğmesinin hemen altında 
 başlatma düğmesi.
- Daha rahat yükleme ve boşaltma 
 işlemi için Yıkama Makinesi ve 
 Kurutma Makinesini kaide üzerine 
 yerleştirin.

  Çocuk güvenlikli kapıyla içiniz 
rahat olsun

 –  İçeriden iterek açması kolay.

  İstifli çözümle alandan tasarruf
 – Kurutma Makinesini, Yıkama 
  Makinesinin üstüne koyarak 
  maksimum zemin alanı tasarrufu 
  sağlayın.
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Sıcak su girişi ve Otomatik 
Nem Kontrolü sayesinde 
önemli enerji tasarrufu 
ve mükemmel kurutma 
sonuçları
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Çevreci ruhlu myPRO 
Çamaşırhane çözümleri

Nasıl çalışır

myPRO Yıkama Makinesi 

 A+++ ile para ve enerji tasarrufu 
– En yüksek enerji verimliliği ile akıllı 
 profesyonel çözüm.
 
 Sıcak su girişi sayesinde zamandan  

 tasarruf 
 –   Suyun ısıtılması gerekli olmadığından 
  program süresi kısalır, maliyetler ve 
  enerji kullanımı düşer.
 
 Electrolux Professional SpeedCare 

 tambur ile kurutma işleminde büyük 
 enerji tasarrufu
 – Optimum tambur tasarımı ve 
  1400 devir/dakika dönüş (536 G) ile 
  olağanüstü boşaltma ve daha 
  düşük nem 

myPRO Kurutma Makinesi

 A++* ile para ve enerji tasarrufu
 – En yüksek enerji verimliliği ile akıllı 
  profesyonel çözüm.

 Otomatik Nem Kontrolü
 teknolojisi ile yüklemeden bagimsiz 
 zaman, enerji ve para tasarrufu 
 –  İstenilen nem seviyesinde anında 
  durma özelliği nedeniyle en düşük 
  enerji tüketimi.
 - Kurutma programını kısaltır.
 - Aşırı kurutmayı önleyerek, 
  çamaşırların daha az yıpranmasını 
  sağlar.

  

1 

2

* Sadece Isı Pompalı Kurutma Makineleri      1 myPRO Yıkama Makineleri      2 myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri
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Ev tipi makine (2.7 kg/s)

Günlük yıkama 
yükü, kg

Kullanım süreleri, 
s/dak

Enerji
tüketimi, kWs

Su
tüketimi, l

Maliyetler, €
Para tasarrufu, 

€
Zaman tasarrufu, 

s/dak

8 3 h 1.02 56 0.39

16 6 h 2.04 112 0.77

24 9 h 3.06 168 1.16

32 12 h 4.08 224 1.55

40 15 h 5.10 280 1.93

48 18 h 6.12 336 2.32

Electrolux Professional myPRO akıllı profesyonel Yıkama Makinesi (6,9 kg/s

8 1 h 10 min 0.70 65 0.31 0.07 1 h 50 min

16 2 h 20 min 1.40 130 0.63 0.15 3 h 40 min

24 3 h 30 min 2.10 195 0.94 0.22 5 h 30 min

32 4 h 40 min 2.80 260 1.25 0.29 7 h 20 min

40 5 h 50 min 3.50 325 1.57 0.37 9 h 10 min

48 7 h 4.20 390 1.88 0.44 11 h 00 min

Her gün kaç kg çamaşır yıkıyorsunuz? 
Bu sizin veya çalışanlarınızın ne kadar zamanını alıyor?

Profesyonel bir kalp ile 
myPRO Yıkama Makinesi

20
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Akıllı profesyonel 
çözümler. Bir bakışta 
rakamlarla gerçekler

myPRO 
Yıkama Makinesi

WE170P WE170V

Yıkama kapasitesi, kg 8 8

Tambur hacmi, l 67 67

Enerji verimlilik sınıfı A+++ A+++

Enerji verimlilik endeksi, % > 36 > 36
Dönme hızı, dev/dak 
(G-faktörü) 1400 (536) 1400 (536)

Yıkama/Dönme gürültü
seviyesi, dB(A) 49 / 75 49 / 75

Frekans, V / Hz 230/50/60 230/50/60

Üst ve ön panel Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik

Tambur tasarımı SpeedCare tambur SpeedCare tambur

Su girişi Sıcak ve soğuk Sıcak ve soğuk

Drenaj sistemi Drenaj pompası Drenaj valfi
Genişlik / Derinlik / 

Yükseklik, mm
597/624/850 597/624/850

Ağırlık (ambalajsız), kg 80,5 80,5

Tüketim verileri Standart program: pamuklu 60 °C, tam yükleme

Toplam süre, dak. / devir 70 70

(sıcak su girişi) 65 65

Su tüketimi (soğuk), l 0.7 0.7

Enerji Tüketimi, kWs

myPRO
Kurutma Makinesi TE1120 TE1120HP

Kurutma kapasitesi, kg 8 8

Tambur hacmi, l 120 120

Enerji verimlilik sınıfı B A++

Yoğuşma verimliliği A (> %90) B (> %80)

Kurutma teknolojisi Yoğuşma Isı Pompası

Açıklanan kurutma gürültüsü, dB(A) < 70 < 70

Toplam Güç, Watt 2600 900

Frekans, V / Hz 230/50/60 230…50

Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm 596/625/850 596/640/850

Ağırlık (ambalajsız), kg 44 49

Tüketim verileri Standart program: %60 Başlangıç Nemi

Toplam süre, dak/devir 129 155

Enerji Tüketimi, kWs 4.88 1.99

myPRO Aksesuarları Kaide İstifleme kiti
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Misafirler tarafından 
çalıştırılan 
çamaşırhane 
tesisleri için 
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Boş vakitler kıymetlidir - 
myPROzip ile misafirlerinizin 
seyahatlerini en iyi şekilde 
geçirmelerini sağlayın 

Nasıl çalışır

myPROzip Yıkama Makinesi ve Kurutma Makinesi

 Küçük işletmeler için mükemmel
 – Küçük Oteller ve Pansiyonlar (misafir kullanımı)
 - Ev dışında yaşayanlara yönelik hizmetler
 - Kamplar, marinalar, benzin istasyonları, öğrenci evleri

 
 Çalıştırması kolay, anlaması kolay

 –   6 programlı (kontrol düğmesi yok) ve misafirinizin dilini konuşan 
  hızlı görüntüleme simgeleriyle myPROzip Yıkama Makinesi
 - 2 sıcaklık seçimiyle myPROzip Kurutma Makinesi
 - En iyi kurutma sonuçları için hızlı ve kolay operasyon
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myPROzip FlexiPay 
rahatlığının keyfini çıkarın 

Ve misafirleriniz için: 
FlexiCycle comfort

Nasıl çalışır
  Size en uygun ödeme sistemi türünü seçerek 

aşağıdaki avantajlardan yararlanın.
 – Electrolux Professional ödeme sistemi
 – Bireysel ödeme sistemi
 – Mevcut diğer ödeme sistemleri
 
 İhtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçin

 –   Tekli jeton kutusu, ikili jeton kutusu, istifli 
  versiyon veya yan yana kurulum.

  Yıkama makinesi programları 6 düğme kullanılarak kolaylıkla 
seçilir.

 Her bir yıkama programı ayrı ayrı fiyatlandırılabilir.  
 –  Misafirler kendi seçimlerini yapar ve sadece gerçek zamanlı 

kullanımın ödemesini gerçekleştirir.

 Kurutma süresi, kurutma devri sırasında bile uzatılabilir   
 –  Sadece daha fazla süre satın almak (veya ilave jeton atmak) 

yeterlidir.

Tekli jeton kutusuyla myPROzip Yıkama Makinesi İkili jeton kutusuyla myPROzip Yıkama Makinesi ve Kurutma Makinesi
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myPROzip 
Yıkama Makinesi WE170PP WE170VP

Yıkama kapasitesi, kg 8 8

Tambur hacmi, l 67 67

Enerji verimlilik endeksi, % > 36 > 36

Dönme hızı, dev/dak (G-faktörü) 1400 (536) 1400 (536)

Yıkama/Dönme gürültü seviyesi, dB(A) 49 / 75 49 / 75

Frekans, V/Hz 230/50-60 230/50-60

Üst ve ön panel Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik

Tambur tasarımı SpeedCare tambur SpeedCare tambur

Su girişi Sıcak ve soğuk Sıcak ve soğuk

Drenaj sistemi Drenaj pompası Tdrenaj valfi

Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm 597/624/850 597/624/850

Ağırlık (ambalajsız), kg 80,5 80,5

Tüketim verileri Standart program: pamuklu 60 °C, tam yükleme
Toplam süre, dak. / devir 

(sıcak su girişi)
70 70

Su tüketimi (soğuk), l 65 65

Enerji Tüketimi, kWs 0.7 0.7

myPROzip Ödeme 
bağlantıları Bozuk Para Ölçüm 

Cihazı
Tekli/İkili Bozuk 

Para Kutusu

Model adı B11COINMTR B11COINBOX/
B12COINBOX

Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm 208/280/ 116 140 / 340 / 840

Ambalaj Genişliği / Derinliği / Yüksekliği, mm 310/380/160 380 / 180 / 850

Ağırlık (ambalajlı), kg 3,2 (4) 12.8 (13)/ 15.8 (16)

Ayarlanabilir ayaklar - 4

myPROzip 
Kurutma Makinesi TE1120P

Kurutma kapasitesi, kg 8

Tambur hacmi, l 120

Yoğuşma verimliliği A (> %90)

Kurutma teknolojisi Yoğuşma

Açıklanan kurutma gürültüsü, dB(A) < 70

Isıtma elemanı, Volt / Watt 230…2600

Frekans, V / Hz 230/50-60

Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm 596/625/850

Ağırlık (ambalajsız), kg 44

Tüketim verileri Standart program: pamuklu 60 °C, tam yükleme

Toplam süre, dak/devir 129

Enerji Tüketimi, kWs 4.88

myPROzip
Aksesuarları Kaide İstifleme kiti Kablo demeti

     myPRO aksesuarları ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 https://www.electroluxprofessional.com/tr/myprozip/

https://www.electroluxprofessional.com/tr/ticari-camasirhane-ekipmanlari/self-servis-yikama-icin-myprozip/
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Daha büyük bir işletmeye mi 
sahipsiniz?
myPROXL ile daha fazla 
yükleme için daha çok 
seçenek



myPROXL. 12kg‘lık bir çözümde en 
yüksek dayanıklılık ve performans
Nasıl çalışır

  15.000 kullanımdan daha fazlası 
– Agır is amaçlı SKF rulmanlar, döküm demir 

  yataklar ve üçlü contalarla son derece güçlü
  –  8 noktalı yaylı süspansiyonu ve birinci sınıf 
  çelik ağırlıkları sayesinde daha dayanıklı
 
 Zamandan tasarruf edin! Daha hızlı ve 

 daha verimli.
 -  myPRO XL Yıkama Makineleri: soğuk 

yıkama için varsayılan 35 dakikalık 
program.

 -  15 °C soğuk ve 55 °C sıcak su girişi 
dereceleriyle normal 60 °C programı için 
sadece 73 dakika

 -  myPROXL Kurutma Makineleri: tam 
yükleme için sadece 87 dakika, yarım 
yükleme için 45 dakika

  Yüksek esneklik
 –  Her ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış 

profesyonel programlarla en üst kalite 
sonuçlar

 –  Özel dezenfeksiyon programları 
  sayesinde geliştirilmiş hijyen ve temizlik
 –  Günün belirli saati promosyonlu 

fiyatlandırma ( jetonlu makineler için)
 –  Ayarlanabilir su seviyeleri sayesinde su 

tasarrufu

 Sorunsuz çalışma
  –  Pompalı drenaj* ile kendinden monteli 

kurulum tasarımı
  –  Program ve opsiyon seçimi için kolay 

düğmeler
  –  Önden bakım yapılabilmesi sonucunda 

eklenmiş kullanım kolaylığı
 
 Daha az titreşim ve gürültü 

 –  Çok etkili şok emici sistemler ve en iyi şekilde 
dengelenmiş bileşenler ve paneller

 –  Yıkama işleminde 62 dB’nin altında ses 
desibeli

*Kurutucu hava kanalı kurulu bir sekilde havalandırılmalıdır. ev
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Electrolux Professional 
laboratuvarında yapılan 
testlere göre.

myPRO artık 
yeterince büyük 
değil mi?
Rahatlık için 
myPROXL’ı seçin: 
daha fazla 
yükleme, uzun 
süreli kullanım 
için sağlam yapı, 
15.000’in üzerinde 
kullanım garantisi. 



İhtiyaçlarınıza uygun seçeneği seçin:

Hangi çözümü seçerseniz seçin, maksimum 
dayanıklılığı garanti ediyoruz

Tüm modeller için 
mevcut ödeme 
seçenekleri

Yan yana çözüm

İstifli çözüm

tekli cihazlar için:

istifli cihazlar için:

Yıkama Makinesi Kurutma Makinesi
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Kurutma Makinesi + 

Kurutma MakinesiYıkama Makinesi +

 Kurutma Makinesi
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myPROXL 
Yıkama Makineleri WE1100P

Yıkama kapasitesi, kg 12

Tambur hacmi, l 100

Enerji verimlilik sınıfı A+

Enerji verimlilik endeksi, % >52

Dönme hızı, dev/dak (G-faktörü) 1050 (300)
Yıkama/Dönme gürültü 
seviyesi, dB(A) 62…72

Frekans, V/Hz/A 220-240/50Hz/10

Üst ve ön panel Toz boyalı

Tambur tasarımı Paslanmaz çelik

Su girişi Soğuk+Sıcak

Drenaj sistemi Drenaj Pompası

Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm 686x1098x765

Ağırlık (ambalajsız), kg 136

Tüketim verileri**
Standart program: pamuklu 60 °C, tam yükleme
Toplam süre, dak/devir 73

Su tüketimi (soğuk+sıcak), l 87

Enerji Tüketimi, kWs 1.01

myPROXL 
Kurutma Makineleri TE1220E

Kurutma kapasitesi, kg 12

Tambur hacmi, l 218

Enerji verimlilik sınıfı /

Kurutma teknolojisi Havalandırmalı

Açıklanan kurutma gürültüsü, dB(A) 68

Toplam Güç, Watt 4830

Frekans, V/Hz/A 220-240/50Hz/22

Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm 686x1098x822

Ağırlık (ambalajsız), kg 87

Tüketim verileri Yüksek sıcaklık programı, tam yükleme

Toplam süre, dak/devir 87

Enerji Tüketimi, kWs 7.21

myPROXL Ödeme aksesuarları Coinmeter&boxes Stacking kits

Bağımsız
kurulum

İstifleme
kurulum

Yıkama Makinesi & 
Kurutma Makinesi

Kurutma Makinesi & 
Kurutma Makinesi

Model Adı A11COINMTR A11COINMTR STACXL STACXL
Ambalaj Genişliği / Derinliği / Yüksekliği, mm 380x310x160 380x310x160 774×890×275 774×890×275

Ağırlık (ambalajlı), kg 2 2.5 11.4 14

** Su sıcaklığı 15 °C soğuk su ve 55 °C sıcak su
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Özel programlar ve 
ergonomik tasarım 
sayesinde rahatlıkla ütü 
yaparken maksimum 
verimlilik
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Profesyonel bir kalp ile 
myPRO Silindir Ütü

Nasıl çalışır

 Yüksek kaliteli yapı
 –   Profesyonel sınıf paslanmaz çelik 

tablayla dayanıklı yapı

 Daha hızlı ve daha kolay işlemler*  
 –   Elde ütülemeye kıyasla zamandan 

tasarruf edin.
 –  Ütüleme sırasında buhar kullanarak
  kırışıklıkları daha kısa sürede  
  düzeltin.

  Yüksek esneklik ve işlem performansı
 –   5 sıcaklık ayarı ile her türlü kumaşta 

mükemmel sonuçlar
 –   Esnek ayak pedalı sayesinde silindir 

hızının tam kontrolü
 
 

 –  3 buhar ayarı: düşük, orta ve yüksek 
(sürekli veya isteğe bağlı buhar 
üretme seçeneği ile)

 –  Yüksek kapasiteli su tankı sayesinde 
uzun süreli buhar üretimi (1.9l)

 –  Katlanabilir tablası sayesinde 
kompakt yapı1

 –  Dilediğiniz odaya özgürce ve 
kolaylıkla taşıyabilirsiniz

 Sorunsuz çalışma
 – Tak-çalıştır kurulum
 – Su haznesini doldurma kolaydır, 
  çalışırken doldurulabilir2

* Ev tipi makinelere kıyasla                   1 85 cm model                 2 Güvenlik için fişi çekin
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İhtiyaçlarınıza uygun modeli seçin

Akıllı olun! Optimum koşullarda 
çalışarak zamandan tasarruf edin

 85 cm‘lik silindir ile verimlilik
 Katlandığında standart bir sandalye ile aynı alanı kaplar 
 Daha fazla esneklik için mobil

 130 cm silindir ile en yüksek verimlilik
 Sabit çerçeve ve tam zamanlı çalışma için daima hazır
 Daha fazla esneklik için mobil

IS185. En dar alana sahip 
çamaşırhaneler için bile mükemmel

85 cm silindir 103 cm silindir 18 cm 
daha 
fazla!

IS1103. Akıllı profesyonel 
çamaşırhanelerde maksimum verimlilik

Şaşırmaya hazır mısınız?
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myPRO Silindir Ütü IS185 IS1103

Silindir uzunluğu 85 cm 103 cm

Silindir çapı 16 cm 16 cm

Ayarlanabilir ütüleme hızı (dev/dak) 2,40 6,80 2,40 - 6,80

Su haznesi kapasitesi - nominal 1,9 l 1,9 l

Su haznesi kapasitesi - fiili 1,4 l 1,4 l

Buhar seviyesi - I / II / III 0,9/1,1/1,3 l/saat 0,9/1,1/1,3 l/saat

Aşırı Sıcaklık sigortası (buhar/kasa) 216/260 °C 216/260 °C

Nominal Gerilim 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Toplam Güç, Watt 3300 3300

Sigorta 16 A 16 A

Çalışma Genişliği / Derinliği / Yüksekliği, mm 940 / 400 / 1050 1120 / 400 / 1050

Katanma Genişliği / Derinliği / Yüksekliği, mm 520 / 400 / 1000 1120 / 400 / 1050

Ağırlık (ambalajsız), kg 39 50

myPRO 
Aksesuarları Silindir dolgusu Silindir örtüsü Kireç çözme kartuşu

Akıllı profesyonel çözümler 
Bir bakışta rakamlarla gerçekler
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myPRO Ailesi
Küçük işletmeler için akıllı profesyonel çamaşırhane çözümü
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İhtiyaçlarınız
karşılanmıyor mu? 
Profesyonel Çamaşırhane  
çözümlerimizi keşfetmek için 
www.electroluxprofessional.com 
adresimizden bizi ziyaret edin 
(30.000’den fazla kullanım garantisi!)
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Bizi takip edin

Akıllı Profesyonel Çamaşırhane çözümü, 
myPRO hakkında daha fazlasını keşfedin 
www.electroluxprofessional.com/myPRO

Electrolux Professional, çamaşırhane ve tekstil 
temizliğinde 100 yılı aşkın deneyimi ile global bir  
uzmandır. Çözümlerimiz, dünyanın her yerindeki 
müşterilere olağanüstü dayanıklılık, esneklik ve 
maliyet verimliliği sağlar. Bunların hepsi müşteri 
içgörüleri ve sektör uzmanlarıyla yapılan yakın 
işbirliğine dayanır.

Mükemmelliği Yaşayın 
electroluxprofessional.com

https://www.electroluxprofessional.com/tr/ticari-camasirhane-ekipmanlari/mypro-yikama-kurutma-ve-silindir-utuler/

