PROFESSIONAL LAUNDRY

Kuivatuskapp
DC6-4 koos küttepumbaga
Kuivatuskapid on vabad mehaanilistest liikumisetest ja neid
kasutatakse suurte esemete, näiteks tööriiete, kombinesoonide,
kinnaste ja saabaste, või õrnade esemete, nagu siid ja ihupesu,
tõhusaks kuivatamiseks.
Esikohal on inimesed

Ergonoomiline disain koos ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbraliku
paigutusega sobib puuetega kasutajatele
• Lihtne kasutamine koos 2 automaatse kuivatusprogrammiga, mis peatuvad, kui
pesu on kuiv
• Braille’i kirjas kirjed
• Isoleeritud uksed vaikseks tööks ja vastupidav konstruktsioon
• 30 pikendatavat riidepuud hõlpsaks laadimiseks/tühjendamiseks
• Paindlik paigaldus koos reguleeritavate jalgadega
• Ukse vahetatav poolsus – hinged vasakul või paremal pool

Kestev säästmine

Küttepumbaga kuivatuskapi korral ei vabane te mitte ainult heitõhuühenduse
tegemisest, vaid saate ka 50% energiasäästu võrreldes elektrilise versiooniga.
Küttepumbaga versioone toodetakse kahe variandina, mõlemad on varustatud
sisseehitatud kondensaadipumbaga.

Tootlikkus

Aega säästev, kui seda kasutatakse tasapinnalise või riputuskuivatuse asemel. Ukse
saab avada lühikeseks ajaks kuivatamisprotsessi peatamata.

Ohutus

Võimalus aktiveerida laste turvakäivituslukku ja uste magnetilist serva välistab laste
kappi lukustumise ohu.

Tarvikud

Kingariiul kingade ja saabaste kuivatamise hõlbustamiseks
Kingariiul: 988704087, 432730568
Kindahoidja kinnaste, mütside jms tõhusamaks kuivatamiseks
Kindahoidja: 988704085, 432730569

Tehnilised omadused		

*

DC6-4

Arvestuslik mahutavus 		

kg

4

Aurustamine* 			

g/min

30

Kuivatusaeg, puuvill*		

min

67

Nimikoormus			

kW

1.2

Energiatarve pesukoguse kohta 		

kWh/kg

0.29

Energiatarve veeaurustamisel		

kWh/l

0.58

Kehtib 4 kg kuivkaaluga puuvillastele riietele 50%-lise jääkniiskusega.

Elektriühendus

DC6-4

Pinge
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)

1.2(10)

Helitugevus
Helivõimsuse/helisurve tase
kuivatamisel*

dB(A)

<70

neto kg

95

Kaal
			
Mõõtmed, mm
A Laius
B Sügavus
C Kõrgus
D
E
F
G
H

595
665
1910
1925
15
1075
290
850

1 Juhtpaneel
2 Kondensaadi nippel ø10 mm koos
1,5 m voolikuga
3 2,5 m ühenduskaabel
Esi- ja külgpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.
*

Helivõimsuse tasemed mõõdetud standardi ISO 60704 kohaselt.
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Eestvaade

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Vasak pool
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Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta..

C

