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

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Maytag κατασκεύασε την πρώτη συσκευή που έλαβε την
σήμανση ENERGY STAR®. Σήμερα προσφέρουμε μια πλήρη
σειρά από υψηλής απόδοσης επαγγελματικές συσκευές
πλυντηρίων & στεγνωτηρίων, από τα υψηλής απόδοσης
στεγνωτήρια στα υψηλότατης απόδοσης με ENERGY STAR®
πλυντήρια, για να σας βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε
χρήματα και να ανεβάσετε τα κέρδη σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ:
• Αποδεδειγμένη απόδοση καθαρισμού
• Πολύ μεγάλος κάδος και άνοιγμα πόρτας
• Control φιλικά προς το χρήστη που επιτρέπουν τον
προσαρμοσμένο καθαρισμό

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ:
• Τα πλέον αποδοτικά & καλύτερα στον καθαρισμό
πλυντήρια κάθετης φόρτωσης από την Maytag
• Αισθητήρας συμπλήρωσης νερού για μείωση της χρήσης
νερού
• Επιλογή ασύρματου συστήματος ελέγχου Maytag
Connect 360°™
• Γρήγορη ταχύτητα στυψίματος 144 G για μείωση χρόνου
στεγνώματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:
• Εξωτερικό περίβλημα με ειδικής επεξεργασίας
πορσελάνη
• Ομαλή ισορροπία συστήματος ανάρτησης
• Μπροστινή πρόσβαση για εύκολο Service
• 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα ανταλλακτικά

Maytag® Commercial Energy Advantage™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΜΑΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΜΟΤΕΡ
Μονοφασικό, αναστρέψιμο, θερμική προστασία, υψηλής ροπής
HP (kw)
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – λίτρα
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού, κύκλος ζεστού νερού
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού, κύκλος χλιαρού νερού
Μέση συνολική κατανάλωση νερού ανά κύκλο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ
Τάση (Hz)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Amps
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όγκος κάδου – κυβικά λίτρα
Διάμετρος κάδου – cm
Βάθος κάδου – cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Μέγιστος αριθμός στροφών (rpm)
Μέγιστη ταχύτητα (G-Force)
ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Psi (bar)
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
m
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
m
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Με παλέτα – kg
Χωρίς παλέτα – kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος – cm
Πλάτος – cm
Βάθος – cm
Άνοιγμα καπακιού – cm
ΕΓΓΥΗΣΗ

MVW18MN
√
.33 (.25)
22.9
75
220-240/50
10
82
52.8
60.5
700
144
20-100 (1-8)
1.8
1.3
√
63
55
103.6
68.6
65.8
43.2
5 ΧΡΟΝΙΑ

* Μέσος όρος με βάση τις δοκιμές DOE JI με εργοστασιακή προεπιλογή κύκλων
** Το ύψος δε συμπεριλαμβάνει τη βάση
Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση

