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Zvýšení vaší ziskovosti 
řešení pro prádelny myPRO
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Rádi      vám 
pomůžeme 
přilákat nové 
zákazníky a 
pokračovat v 
úspěchu

Proč byste měli prodávat myPRO? Je to jednoduché.  
Stále více a více majitelů firem hledá inteligentní, 
profesionální řešení, která nahradí spotřebiče 
určené do domácností. Na oplátku získají vyšší 
odolnost, větší flexibilitu a více klidu na duši. myPRO 
je udržitelná a spolehlivá investice, která jim dobře 
poslouží po mnoho let. 

myPRO vám vydláždí cestu k mnoha výhodám: 

 Více zakázek 
 Velké marže 
 Výkonné marketingové nástroje

Pračky a sušičky 
myPRO   str. 121  

Pračky a sušičky 
myPROzip   str 222  

Pračky a sušičky  
myPROXL  str 263
Parní mandly  
myPRO      str 30 4
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Řešení pro 
prádelny myPRO
se uplatní 
v mnoha 
odvětvích...

myPRO je určeno pro malé podniky, které potřebují výkonnější a 
rychlejší řešení pro prádelny, než poskytují standardní spotřebiče 
určené pro domácnost. Podniky, ve kterých potřebují odolné 
pračky, účinné sušičky a produktivní dokončovací zařízení, ale 
nepotřebují pokročilá profesionální řešení. 

myPRO nabízí: 

 Vyšší odolnost a flexibilitu 
 Vynikající kvalitu za kratší dobu 
 Profesionální výsledky při rozumném rozpočtu 
 Záruku při profesionálním použití 

Ideální pro malé podniky , jako jsou 

 Menší hotely a penziony 
 Malé restaurace 
 Kadeřnictví a kosmetické salony 
 Sportovní a fitness kluby 
 Údržbářské společnosti 
 Dětské domovy, domovy důchodců a pečovatelské domy
 Řetězce restaurací / franšízy   

a další
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1 Pračka myPRO 2 Ve srovnání se spotřebiči určenými pro domácnosti

...a myPROzip 
s praktickou 
funkcí FlexiPay 
má své vlastní 
oblasti využití

Nové inteligentní řešení prádelen
pro rekreační zařízení. S praktickou funkcí 
FlexiPay, kterou lze propojit s nejpohodlnějším 
platebním řešením. Volný čas je vzácný – lidé na 
dovolené si chtějí odpočinout a užít si možnosti 
rychle vyprat a vysušit oděvy. Zajistěte, aby 
vaši hosté získali ze svého pobytu díky 
myPROzip co nejvíce. Ať už spravujete kemp, 
rekreační objekt, ubytovnu, marinu nebo jiné 
rekreační zařízení, vaši hosté budou rádi, že si 
mohou na cestách vyprat. myPROzip spojuje 
trvanlivost s účinností. Sobě ušetříte peníze a 
hostům čas. 

myPROzip nabízí: 

 Až o 50 % rychlejší praní1 díky 
 profesionálním programům 
 3 krát delší životnost2 díky odolnější  

 konstrukci a profesionálním komponentům 
 Skvělé výsledky při každém použití díky 

 unikátnímu bubnu Electrolux Professional  
 SpeedCare 
 Záruku pro profesionální aplikace
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Dobré důvody 
proč si vybrat 
myPRO – 
Inteligentní, 
profesionální 
prací řešení 

Rychleji. Čistěji. Ekologičtěji. 
Pomalé programy a nedostatečné nebo 
nehygienické výsledky praní jsou každodenní 
překážkou tehdy, když domácí spotřebiče nejsou 
schopny uspokojit potřeby podnikání. Vznikají 
tak potíže a plýtvání časem i penězi. MyPRO 
poskytuje majitelům malých podniků více času, 
aby se mohli zaměřit na to, na čem záleží. 

  Trojnásobně delší životnost1 se 7500 cykly 
díky odolné konstrukci s profesionálními 
komponenty 

  Vynikající rychlost a flexibilita díky 
profesionálním programům, které splňují 
širokou škálu potřeb 

  Jemné vůči látce, silné vůči nečistotám díky 
unikátnímu bubnu Electrolux Professional 
SpeedCare 

  Prací v optimálních podmínkách ušetříte čas 
a maximalizujte produktivitu 

1  Ve srovnání se spotřebiči určenými pro domácnosti



10

6 v 1
myPRO může nahradit 

až 6 praček pro domácí použití 
3x delší životnost. 2x rychlejší.

11
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Prádelenská řešení myPRO s 
profesionálním srdcem 

3 krát delší životnost* a 
bezproblémový provoz 
díky odolnější konstrukci 
s profesionálními 
komponenty

Jak to funguje 
  Trojnásobně delší životnost* se 7500 cykly  

–  odolná konstrukce s profesionálními 
komponenty 

 
 Až o 50 % rychlejší* procesy1

 –  Ušetřete čas: Programy pro bavlnu na 
60 °C trvají pouze 82 minut (začínají 
studenou vodou o teplotě 15 °C) 

 –  Použití přívodu horké vody zkracuje 
  dobu cyklu o dalších 12 minut 

  Zvýšená flexibilita a výkonnost 
procesů 1

 –  Profesionální programy, které splní 
všechny potřeby a zajistí nejvyšší 
kvalitu výsledků 

 –  Lepší hygiena a čistota díky speciálně 
určené dezinfekci a speciálním 
programům pro mopy a hadry z 
mikrovláken 

 Bezproblémový provoz  
 –   Snadná instalace plug-and-play s 

odtokovým čerpadlem 
 –   Model s gravitačním vypouštěcím 

ventilem1 pro nejnáročnější aplikace2

 –   Volitelné přímé připojení k nádrži na 
kondenzovanou vodu pro okamžité 
vypouštění3

 Méně vibrací a hluku*   
 –  Vysoce účinný systém tlumení vibrací 

a optimálně vyvážené součásti a 
panely1

 –   Do 50 dB během pracího procesu 

* Ve srovnání se spotřebiči 
určenými pro domácnosti  

1 Pračka myPRO 2 Jako Facility Management a Aged Care 3 Sušičky myPRO
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Na základě testů prove-
dených v laboratoři Electrolux 
Professional.

Vaše domácí 
pračka už 
nesplňuje vaše 
potřeby? 

Trojnásobně 
delší životnost 
vaší pračky díky 
prádelenským 
řešením myPRO.
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Pračka myPRO s 
profesionálním srdcem

2x rychlejší prací cykly 
a vynikající péče o prádlo 
s bubnem Electrolux 
Professional SpeedCare

Jak to funguje 

Buben Electrolux 
Professional SpeedCare 

 Zkracuje dobu pracího cyklu 

 Urychluje proces namáčení  
 – Rychlejší namáčení snižuje 
  mechanický účinek na suché 
  prádlo 

  Optimalizovaná perforace 
bubnu zajišťuje odstranění 
všech nečistot a částic, aby tak 
poskytla nejlepší péči o prádlo a 
vynikající vyždímání. 

 –  Efektivní odstraňování  
  pevných částic z bubnu 
  zajišťují 4,5 mm velké 
  otvory, které tak minimalizují  
  tření, které částice způsobují.

Jaký je výsledek, mají-li otvory v bubnu 
průměr například pouze 2,2 mm (méně než 
poloviční velikost ve srovnání s myPRO),a 
je-li jich jen poloviční počet oproti tomu, 
kolik jich je potřeba? 

   Nízká úroveň hygieny a zvýšené riziko 
poničení oděvů vlivem pevných  
částic v bubnu

  Pomalé namáčení může prodloužit  
 dobu cyklu
  Menší míra odvodnění 
 – vyšší míra zadržení vlhkosti 
 – vyšší náklady na spotřebu energie  
    během procesu sušení
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Prádelenská řešení myPRO 
s tváří profesionála

Vynikající hygiena a 
maximální pohodlí 
díky horní a přední části z 
nerezové oceli se speciálně 
navrženými dvířky

Jak to funguje 
  Vynikající hygiena s 

dvoubarevným povrchem 
odolným proti korozi 

 –  Horní a přední část z nerezové 
  oceli pro snadnou údržbu 
 –  Stylová, elegantní a odolná 

 Snadné a ergonomické ovládání   
 –  Snadné plnění a vyprazdňování  
  díky robustním dvířkům o velikosti  
  465 mm

– Vnitřní osvětlení bubnu 
– Robustní knoflík pro snadný  
 výběr programu 
–  Tlačítko Start přímo pod  
 tímto knoflíkem 
–  Pro pohodlnější nakládání a  
 vykládání pračku a sušičku   
 nainstalujte na podstavec 

  Klid na duši díky dvířkům s 
dětským zámkem 

 –  Snadné otevírání zatlačením  
  zevnitř 

  Úspora místa díky možnosti 
umístit spotřebiče na sebe 

 – Umístěte sušičku na pračku 
  a ušetřete maximum prostoru
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Prádelenská řešení 
myPRO se zelenou duší 

Velká úspora energie a 
vynikající výsledky při 
sušení díky přívodu horké 
vody a funkci automatické 
kontroly vlhkosti

Jak to funguje 

Pračka myPRO 

  Úspora peněz a energie   
 Inteligentní, profesionální řešení  
 se zaručenou energetickou účinností 
 
 Úspora času díky přívodu horké vody  

 Vodu není potřeba ohřívat. Díky tomu 
  se zkracuje doba trvání cyklu,  
 náklady a spotřeba energie. 
 
 Velká úspora energie při sušení  

 díky bubnu Electrolux Professional  
 SpeedCare 
 Vynikající odvodnění a nižší  
 intenzita vlhkosti díky optimální 
  konstrukci bubnu a otáčení o  
 rychlosti 1400 ot./min (536 G) 

Sušička myPRO  

 Úspora peněz a energie* 
 Inteligentní, profesionální řešení  
 s nejvyšší energetickou účinností 

 Úspora času, energie a peněz  
 díky technologii Automatic Moisture  
 Control – nezávisle na náplni 
 –  Nejnižší spotřeba energie díky  
  okamžitému zastavení při  
  požadované hladině vlhkosti 
 –  Zkracuje dobu sušení 
 –   Zabraňuje přesoušení prádla a 

prodlužuje tak jeho trvanlivost 
 –  přesnější než domácí spotřebiče 

  

1 

2

* Pouze pro sušičky s tepelným čerpadlem      1 pračky myPRO       2 sušičky s tepelným čerpadlem myPRO Heat Pump Dryers
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Domácí spotřebič (2,7 kg/h) 

Denní objem 
prádla, kg 

Délka cyklu, 
h/min 

Spotřeba 
energie, kWh 

Spotřeba 
vody, l 

Náklady, € Úspora peněz, € 
Úspora času, 

h/min 

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

Inteligentní, profesionální pračka Electrolux Professional myPRO (6,9 kg/h) 

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

Kolik kg prádla každý den vyperete? 
Jak dlouho to vám nebo vašim zaměstnancům trvá?

pračka myPRO s 
profesionálním srdcem

Inteligentní, 
profesionální řešení. 
Přehled faktů a čísel

Pračka myPRO WE170P WE170V

Objem prádla, kg 8 8

Objem bubnu, l 67 67 

Třída energetické účinnosti D D
Otáčky bubnu, ot./min (fak-

tor G) 
1400 (536) 1400 (536)

Hladina hluku při praní / 

odstřeďování, dB(A) 
49 / 75 49 / 75

Frekvence, V / Hz 230 / 50 / 60 230 / 50 / 60

Skříň, horní a přední panel Nerezová ocel Nerezová ocel

Konstrukce bubnu Buben SpeedCare Buben SpeedCare

Přívod vody Teplá a studená Teplá a studená

Systém vypouštění Vypouštěcí čerpadlo Vypouštěcí ventil

Šířka / hloubka / výška, mm 597 / 624 / 850 597 / 624 / 850

Hmotnost (bez obalu), kg 80.5 80.5

Údaje o spotřebě Standardní program: bavlna 60 °C, plné zatížení 

Celkový čas, min./cyklus 70 70

(přívod horké vody) 65 65

Spotřeba vody (studená), l 0.7 0.7

Spotřeba energie, kWh 

Sušička myPRO TE1120 TE1120HP

Objem prádla, kg 8 8

Objem bubnu, l 120 120

Třída energetické účinnosti B A++

Účinnost kondenzace  A (> 90 %)  B (> 80 %)

Technologie sušení Kondenzační Tepelné čerpadlo
Deklarovaná hlučnost sušení, 

dB(A) 
 < 70  < 70

Celkový príkon / watt 2600 900

Frekvence, V / Hz 230 / 50 / 60 230 / 50

Šířka / hloubka / výška, mm 596 / 625 / 850 596 / 640 / 850

Hmotnost (bez obalu), kg 44 49

Údaje o spotřebě Standardní program: 60 % zůstatková vlhkost

Celkový čas, min./cyklus 129 155

Spotřeba energie, kWh 4.88 1.99

Příslušenství myPRO Podstavec Sada pro stohování 

20
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Volný čas je 
drahocenný – zajistěte, 
aby vaši hosté získali 
ze svého pobytu díky 
myPROzip co nejvíce

Jak to funguje 

Pračky a sušičky myPROzip 

 Ideální pro menší podniky, jako jsou
 – menší hotely a penziony (pro hosty)
 – dětské domovy, domovy důchodců a pečovatelské domy
 – kempy, mariny, čerpací stanice, studentské koleje
 
 Snadné ovládání

 –   pračky myPROzip se 6 programy (bez knoflíků) 
  srozumitelnými ikonami, které hovoří jazykem vašich hostů
 –   sušička myPROzip se dvěma možnostmi pro výběr teploty 
 –  rychlé a snadné ovládání a nejlepší výsledky sušení

Profesionální srdce 
pro samoobslužné 
prádelny: myPROzip
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Užijte si komfortu s 
myPROzip FlexiPay 

A pro vaše hosty: 
Komfort FlexiCycle 

Jak to funguje 

  Vyberte si nejpohodlnější typ platebního  
systému a využijte výhod

 – Platebního systému Electrolux Professional 
 – Systému individuálních plateb 
 – Dalších dostupných platebních systémů  
 
 Vyberte si možnost, která nejlépe vyhovuje 

 vašim potřebám 
 –   Mincovník sólo, mincovník duo, verze na  
  sobě nebo vedle sebe 

  Prací programy lze snadno vybrat pomocí 6 tlačítek 

 Každý prací program lze nacenit individuálně   
 –  Hosté se rozhodnou a zaplatí pouze  

za reálnou dobu cyklu 

 Dobu sušení lze prodloužit i během sušení  
  – jednoduše si zakoupíte více času (nebo vložíte další mince)

Samostatná pračka myPROzip s panelem s příhrádkou na mince Kombinace pračky a sušičky myPROzip s panelem s přihrádkou na mince

Pračka myPROzip 
WE170PP

Objem prádla, kg 8 

Objem bubnu, l 67 

Otáčky bubnu, ot./min (faktor G) 1400 (536) 

Hladina hluku praní / odstřeďování, dB(A) 49 / 75 

Frekvence, V / Hz 230 / 50 -60 

Skříň, horní a přední panel Nerezová ocel 

Konstrukce bubnu Buben SpeedCare 

Přívod vody Teplá a studená 

Systém vypouštění Vypouštěcí čerpadlo 

Šířka / hloubka / výška, mm 597 / 624 / 850 

Hmotnost (bez obalu), kg 80,5 

Údaje o spotřebě Standardní program: bavlna 60 °C, plné zatížení 

Celkový čas, min./cyklus 
(přívod horké vody) 

70

Spotřeba vody (studená), l 65

Spotřeba energie, kWh 0.7

Platební spojení 
myPROzip Počítadlo mincí Mincovník

 samostatný / dvojitý 

Název modelu B11COINMTR B11COINBOX/
B12COINBOX

Šířka / hloubka / výška, mm 208 / 280 / 116 140 / 340 / 840

Šířka balení / hloubka / výška, mm 310 / 380 / 160 380 / 180 / 850

Hmotnost (s obalem), kg 3.2 (4) 12.8 (13)/ 15.8 (16)

Nastavitelné nožky - 4

Sušička myPROzip 
TE1120P

Objem prádla, kg 8 

Objem bubnu, l 120 

Účinnost kondenzace A (> 90 %) 

Technologie sušení Kondenzační

Deklarovaná hlučnost sušení, dB(A) < 70 

Topný prvek, volt / watt 230 / 2600 

Frekvence, V / Hz 230 / 50 -60 

Šířka / hloubka / výška, mm 596 / 625 / 850 

Hmotnost (bez obalu), kg 44 

Údaje o spotřebě Standardní program: bavlna 60 °C, plné zatížení 

Celkový čas, min./cyklus 129

Spotřeba energie, kWh 4.88

Příslušenství 
myPROzip Podstavec

 Sada pro 
stohování

Propojovací 
kabely 

     Více o příslušenství myPRO se dozvíte zde 

       http://mypro.electrolux.com/myprozip-guest-operated-laundry/
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myPROXL. Řešení pro 12 kg prádla s 
vynikající odolností a výkonem 

Větší podnik? 
Větší výběr pro větší 
objemy s myPROXL

Jak to funguje 

  Více než 15 000 cyklů  
–  ještě robustnější s odolnými ložisky SKF, 

litinovým pláštěm a trojitými těsněními 
 -  Odolnější díky 8 bodovému odpružení a 

protizávažím z prémiové oceli 
 
  Ušetřete čas! Rychlejší a efektivnější. 

 -  Pračky MyPROXL: výchozí, 35 min dlouhý 
program se studenou vodou. Pouhých 
73 minut pro normální 60 °C program s 
přívodem vody o teplotě 15 a 55 °C 

 -  Sušičky myPROXL: pouze 87 minut při plném 
zatížení, 45 minut při polovičním zatížení 

 -  Plynové sušičky myPROXL: pouze 84 minut při 
plném zatížení, 44 minut při polovičním zatížení  

 Zvýšená flexibilita 
 –  Nejvyšší kvalita výsledků s profesionálními 

programy navrženými tak, aby splnily 
všechny potřeby 

 –  Lepší hygiena a čistota díky speciálním 
dezinfekčním programům 

 –  Slevy v závislosti na denní době (u 
spotřebičů na mince) 

 –  Úspora vody díky nastavitelné hladině  

 Bezproblémový provoz  
  –  Konstrukce s měkkou instalací a  

odtokovým čerpadlem*  
  –  Snadné použití díky tlačítkům pro výběr 

programu a možností 
   –  Ještě větší pohodlí díky možnosti  

údržby zepředu 

 Méně vibrací a hluku   
 –  Vysoce účinný systém tlumení vibrací a 

optimálně vyvážené součásti a panely 
 –   Do 62 dB během praní 

*Sušička by měla být odvzdušněna pomocí vzduchového potrubí D
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Based on tests made at 
Electrolux Professional 
laboratory.

Nejsou pro 
vás řešení 
myPRO dost 
velká? Pro klid 
na duši zvolte 
myPROXL: větší 
objemy, robustní 
a odolná 
konstrukce, 
zaručeno přes 
15000 cyklů.
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Platební možnosti dostupné u všech modelů 

Ať už si vyberete kterékoliv řešení, 
zaručujeme maximální trvanlivost 

Platební možnosti 
dostupné pro všechny 
modely

Pračky myPROXL 
WE1100P

Objem prádla, kg 12 

Objem bubnu, l 100 

Index energetické účinnosti, % >52 
Otáčky bubnu, ot./min (faktor 

G) 
1050 (300) 

Hladina hluku praní / 
odstřeďování, dB(A) 62/72 

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

Skříň, horní a přední panel Práškový lak 

Konstrukce bubnu Nerezová ocel 

Přívod vody Studená+Teplá 

Systém vypouštění Vypouštěcí čerpadlo 

Šířka / hloubka / výška, mm 686x1098x765 

Hmotnost (bez obalu), kg 136 

Údaje o spotřebě** 
Standardní program: bavlna 60 °C, plné zatížení
Celkový čas, min./cyklus 73

Spotřeba vody (studená+teplá), l 87

Spotřeba energie, kWh 1.01

Sušičky myPROXL 
TE1220E TE1220G

Typ topení Elektrické Plynové 

Objem prádla, kg 12 12 

Objem bubnu, l 218 218 

Technologie sušení Ventilace Ventilace 

Deklarovaná hlučnost sušení, dB(A) 68 68 

Celkový výkon ve wattech 4830 6300 (21000 BTU) 

Frekvence, V/Hz/A 220-240/50Hz/22 220-240/50Hz/10 

Šířka / hloubka / výška, mm 686x1098x822 686x1098x822 

Hmotnost (bez obalu), kg 87 78 
Celkový čas, min. / cyklus Program 
vysoká teplota, plné zatížení 87 84 

Platební příslušenství myPROXL  Počítadlo mincí a přihrádky Sady pro stohování 

Samostatné 
instalace 

Stohované 
instalace 

Pračka a sušička Sušička a sušička 

Název modelu A11COINMTR A11COINMTR STACXL STACXL
Šířka balení / hloubka / výška, mm 380x310x160 380x310x160 774×890×275 774×890×275

Hmotnost (s obalem), kg 2 2.5 11.4 14

Možnost umístění vedle sebe 

Možnost stohování 

pro stohovatelné spotřebiče:

pro stohované spotřebiče: 

Pračka  Sušička

Pračka + Sušička
Sušička + Sušička

28

** Teplota vody 15 °C studená a 55 °C teplá voda
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Parní mandl myPRO  
s profesionálním srdcem 

Maximální produktivita a 
komfort při žehlení 
díky speciálním programům 
a ergonomickému designu

Jak to funguje 

 Vysoce kvalitní konstrukce 
 –   Odolná konstrukce s profesionální 

nerezovou pracovní částí 

 Rychlejší a jednodušší procesy*   
 –   úspora času ve srovnání s ručním 

žehlením 
 –  Žehlete párou za kratší dobu 

  Zvýšená flexibilita a výkonnost 
procesů  

 –   5 nastavení teploty pro dokonalé 
výsledky s každým typem tkaniny 

 –  Plná kontrola rychlostí válce díky 
flexibilnímu nožnímu pedálu 

 

 –  3 nastavení páry: nízké, střední a 
vysoké (s možností nepřetržitého 
generování páry nebo podle 
potřeby) 

 –  Dlouhodobá produkce páry díky 
objemné nádrži na vodu  
(1,9 l) 

  – Kompaktní1 díky skládací horní části  
 –  Snadné přesouvání z místnosti do 

místnosti 

 Bezproblémový provoz 
 – Instalace plug-and-play 
 – Snadné plnění nádrže na vodu,  
  kterou lze naplnit během používání2 

* Ve srovnání se spotřebiči určenými pro domácnosti                   1 85cm model                   2 Z bezpečnostních důvodů odstraňte zátku
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Vyberte si model, který vyhovuje vašim potřebám

Buďte chytří! Ušetřete čas prací 
v optimálních podmínkách

 Produktivní díky 85cm válci 
 Při složení zabírá podobné množství místa jako běžná židle 
 Vynikající flexibilita díky své mobilitě

 Nejvyšší produktivita díky válci o rozměru 103 cm
 Pevný rám vždy připravený pro provoz na plný úvazek 
 Vynikající flexibilita díky své mobilitě

IS185. Dokonalé i pro ty 
nejkompaktnější prádelny

85cm válec 103 cm válec O 18 cm 
více!

IS1103. Maximální produktivita v 
inteligentních profesionálních prádelnách

Parní mandl myPRO IS185 IS1103

Délka válce 85 cm 103 cm 

Průměr válce 16 cm 16 cm 

Nastavitelná rychlost žehlení (ot./min) 2,40 - 6,80 2,40 - 6,80 

Objem vodní nádrže - jmenovitý 1,9 l 1,9 l 

Objem vodní nádrže - skutečný 1,4 l 1,4 l 

Množství páry - I/ II / III 0,9/1,1/1,3 l/h 0,9/1,1/1,3 l/h 

Tepelná pojistka (pára/koryto) 216/260 °C 216/260 °C 

Jmenovité napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Celkový výkon ve wattech 3300 3300 

Pojistka 16 A 16 A 

Rozměry v provozním stavu šířka / hloubka / výška, mm 940 / 400 / 1050 1120 / 400 / 1050 

Rozměry ve složeném stavu šířka / hloubka / výška, mm 520 / 400 / 1000 1120 / 400 / 1050 

Hmotnost (bez obalu), kg 39 50 

Příslušenství 
myPRO Obal válce Kryt válce Kazeta pro odvápnění 

Inteligentní, profesionální řešení 
Přehled faktů a čísel

Jste připraveni nechat se ohromit?
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Rodina myPRO 
Inteligentní, profesionální prádelenská řešení pro malé podniky

Nejsou vaše potřeby 
uspokojeny? Navštivte nás na 
www.electroluxprofessional.com 
a objevte naše profesionální řešení 
pro prádelny (zaručeno více než  
30 000 cyklů!)
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Sledujte nás na

Zjistěte více o inteligentních, profesionálních  
prádelenských řešeních myPro 
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional je globální expert na praní a 
čištění textilu s více než 100 lety zkušeností. Naše řešení 
poskytují vynikající odolnost, flexibilitu a nákladovou 
efektivitu zákazníkům po celém světě. 
Vše je založeno na zpětné vazbě od zákazníků a úzké 
spolupráci s odborníky. 

Zažijte dokonalost
electroluxprofessional.com


