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Energy Advantage™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG
Μεγιστοποίηση της επένδυσης σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CONTROL
Τα ηλεκτρονικά control της Maytag® παρέχουν 15 εργοστασιακά προγράμματα
κύκλων πλυσίματος, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιοι και
μοναδικοί κύκλοι. Επίσης, η επιλογή με ένα κουμπί του κύκλου πλυσίματος και τα
πολυγλωσσικά control κάνουν την χρήση τους πολύ εύκολη για τον καθένα.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Σχεδιασμένες για να κάνουν την παροχή των απορρυπαντικών πιο γρήγορη, απλή
και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι δοσομετρικές αντλίες της Maytag® Commercial
επίσης διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και στις εξωτερικές τους υποδοχές στο
μηχάνημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη ανοίγματος του πλυντηρίου.
Το νέο σύστημα παρέχει επίσης σαφή ορατότητα για την στάθμη απορρυπαντικού,
λευκαντικού και μαλακτικού.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Τα υψηλών στροφών πλυντήρια της Maytag ® διαθέτουν ένα σύστημα ανάρτησης
που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί ειδικές βάσεις
κατά την εγκατάσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μοτέρ με τεχνολογία ρύθμισης στροφών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Έως και 350 G στο τελικό στύψιμο που μειώνει τον χρόνο στεγνώματος
Εύκολα στη χρήση ηλεκτρονικά control
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ποσότητα νερού
Εξωτερικές υποδοχές (3 θήκες) απορρυπαντικού και μαλακτικού
Δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού υγρού ή σε σκόνη
8 υποδοχές για δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού
Πολύ μεγάλος σωλήνας αποχέτευσης
Πολύ μεγάλη πόρτα φόρτωσης και λαβή πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:
•
•
•
•

ΣΤΥΨΙΜΟ
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 350 G’S

Βαρέως τύπου κλείδωμα και λαβή πόρτας
Ρουλεμάν κλειστού τύπου
Ανθεκτικό πλαίσιο και κάδος
Εύκολη πρόσβαση service

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να
παραμείνουν ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι
κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη
δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο
στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική
υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά
λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, εξασφαλίζετε την ηρεμία σας
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Maytag® Energy Advantage™ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Model
MOTEΡ
Inverter drive
Μεταβλητή Ταχύτητα
HP (kw)
Τάση
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ — amps
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ταχύτητα πλύσης - rpm
Ταχύτητα στυψίματος – max rpm
Ταχύτητα στυψίματος – max g-force
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Παροχή νερού (mm)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας - psi (mpa)
Μέγεθος αποχέτευσης (mm)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κιλά
Ογκος κάδου (Λίτρα)
Διάμετρος κάδου (cm)
Βάθος κάδου (cm)
ΧΡΩΜΑ
Ανοξείδωτο Ατσάλι
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Με παλέτα kgr
Χωρίς παλέτα kgr
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
A) Ύψος - cm
B) Πλάτος - cm
C) Βάθος - cm
Άνοιγμα πόρτας - cm

MFS80PN
•
•
5 (4)
208-240V
1 ΦΑΣΗ / 3 ΦΑΣΕΙΣ
30
38
830
350
25.4
14.5-116 (1 – 8)
2 Χ 76 Ο.D.
36
334
91.4
51
•
300
275
190.5
119.4
122.2
54.1

Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των
προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

3 Χρόνια - Όλα τα ανταλλακτικά
5 Χρόνια – Εξωτερικό περίβλημα, πλαίσιο, κάδος,
άξονας, ρουλεμάν και τσιμούχες.

ACTIVE COMMERCIAL SYSTEMS Ε.Π.Ε.

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται
παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει
να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη
να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των
τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη
εγγύηση για λεπτομέρειες.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7Α, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 152 35
TΗΛ.: 210 6849600 & 2106849604 Fax: 210 6849299
www.easywash.gr - info@easywash.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ “MAYTAG COMMERCIAL”
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

