
 

Hlavní specifikace na první pohled

Kapacita praní, kg 8

Objem bubnu, l 67

Třída energetické účinnosti D

Údaje o spotřebě 
Standardní program, bavlna 60 °C,  
plná zátěž

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

70

Spotřeba energie, kWh 0.7

Spotřeba vody (studená), l 65

1 V porovnání se spotřebiči určenými pro domácnosti
2 Správa životního zařízení a péče o seniory

624 mm

85
0 

m
m

597 mm

m
a

x.
 1,

10
0 

m
m

Hloubka s otevřenými dveřmi: 1 066 mm

Rozměry

Speciálně navrženo pro malé firmy.  
Stroj s profesionálním srdcem, na rozumném 
rozpočtu, může se pochlubit výhodami z  
profesionálního designu

Výhody a funkce
  Vynikající kapacita a výkon:  
 –  Zpracování všeho prádla najednou díky velkorysé kapacitě 8 kg
 –  Nejlepší výsledky praní a péče o oděvy díky jedinečnému profesionálnímu  
   bubnu s otvory 4,5 mm pro efektivní evakuaci nečistot (standardní 2,2 mm) 
  –  Úspora času a nákladů při sušení díky intenzívnimu odstředení při 1400 ot./min

    Až o 50 % rychlejší1 a jednoduchá obsluha: 
 –  Splní všechny potřeby s profesionálními programy, od energeticky  
   účinných a jemných až po programy dezinfekce a mop
 –  Ušetřete čas: Programy pro bavlnu na 60 °C trvají pouze 82 minut
   (počínaje se studenou vodou o teplotě 15 °C)
 –  Zkrácení dobu cyklu o dalších 12 minut pomocí přívodu horké vody
 –  Flexibilní instalace díky inteligentní konfiguraci vypouštěcího čerpadla
 –  Rychlý prací program: vyprání za méně než 30 minut

  Ztrojnásobit životnost1:  
 – Mimořádně dlouhá životnost díky odolnější konstrukci s profesionálními  
   součástmi
 –  Méně vibrací díky vysoce účinnému systému tlumení rázů 
   a optimálně vyváženým součástem a obložení
 –  Žádná chemická koroze: Přední a horní část z nerezové oceli
 –  Bezproblémový provoz díky modelu s gravitačním vypouštécím ventilem  
   pro nejnáročnější aplikace2

 

Příslušenství  Volba
  Podstavec      Externí dávkovací systém
  Stohovací sada     Námořní sada 

Ideální pro malé podniky, jako jsou 
– Malé hotely a penziony 
– Malé restaurace 
– Kadeřnictví a kosmetické salony
– Sportovní a fitness kluby
– Kanceláře a úklidové společnosti
– Služby rezidentů mimo domov
– Řetězce restaurací / franšízy 
   a další
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Specifikace WE170P/V 

Otáčky bubnu, ot./min (faktor G) 1,400 (536)

Hladina hluku při praní, dB(A)

Hladina hluku při odstřeďování, dB(A) 75

Elektrické připojení, V/Hz/W 230 - 240 / 50 - 60/2000

Skříň, horní a přední část Nerezová ocel

Displej Velký LCD

Konstrukce bubnu
Profesionální buben 

s otvory 4,5 mm

Osvětlení bubnu Ano

Přihrádky na prací prostředky 3

Zamykací zařízení dveří

Zatažením otevřete
dětskou pojistku 

(Lze otevřít zevnitř 
působením 70 N)

Přívod vody Teplá a studená

Systém vypouštění
Vypouštěcí čerpadlo 

/ Vypouštěcí ventil

Vyrovnávací nožky
4 nastavitelné nožky 

(nastavitelné o 15 mm)

Programy

Počet programů 16

ECO 40-60 / Rychlé praní / Bavlna 20, 40, 60, 95
Jemný 30, 40, 60 / Ruční praní / Mop 60, 85 / máchání a odstředění
Dezinfekce 60, 70, 80

Počet dalších funkcí 6

Máchání / Předpraní / Extra oplach / Doba odstřeďování 
Bez změkčovadla / Zpoždění spuštění

Proporcionalita programu
Ať už je nebo není plný: 

stroj se přizpůsobí

Zvláštní vlastnosti

Podstavec Příslušenství

Sada pro stohování Příslušenství

Externí dávkovací systém Volitelné

Námořní sada Volitelné

Rozměry včetně rámu dveří

Výška (A), mm 850

Šířka (B), mm 597

Hloubka (C), mm 624

Výška balení, mm 900

Šířka balení, mm 630

Hloubka balení, mm 701

Hmotnost (s obalem), kg 80.5 (82)

C 624 mm

D 1,066 mm

A Výška
B Šířka
C Hloubka
D Hloubka s otevřenými dveřmi
1 Panel obsluhy
2 Násypka na prací prostředek
3 Otevírání dveří
4 Vstup pro tekutý prací  
 prostředek
5 Horká voda
6 Studená voda
7 Vypouštěcí čerpadlo
8 Vypouštěcí ventil

B 597 mm

A 850 mm
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