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OMSCHRIJVING Advies 
excl. BTW

WE170P Electrolux myPRO wasmachine, 1400 toeren, 8kg, 16 programma's, display, timer, 
trommelverlichting, soakdrum trommel, afvoerpomp.  € 1.399,00 

WE170V Electrolux myPRO wasmachine, 1400 toeren, 8kg, 16 programma's, display, timer, 
trommelverlichting, soakdrum trommel, afvoerklep.  € 1.399,00 

WE170PP Electrolux myPROzip wasmachine, 1400 toeren, 8kg, 6 programma's, display, timer, 
trommelverlichting, soakdrum trommel, afvoerpomp.  € 1.399,00 

WE170M Electrolux myPRO wasmachine, 1400 toeren, 8kg, 16 programma's, display, timer, 
trommelverlichting, soakdrum trommel, afvoerpomp. 60 HZ (230v) marine uitvoering. € 1.399,00 

Prijslijst 2018

Wasmachines

Accessoires

OMSCHRIJVING Advies 
excl. BTW

STA9S Stapelset (droger op wasmachine), vaste montage inclusief uitschuiflade met werkblad.  € 65,00 

PDSTP10S Ergonomische verhoging (BASE/SOKKEL), 31 cm hoog, inclusief werklade met 
opbergfunctie, kleuraanduiding: RVS.  € 300,00 

B11COINBOX Electrolux myPROzip betaalautomaat voor één toestel met enkele munt invoer. Compleet.  € 450,00 

B11UPGRADE Electrolux myPROzip betaalautomaat enkele muntinvoer uitbreidingskit voor de upgrade 
naar een dubbele muntinvoer.  € 285,00 

B12COINBOX Electrolux myPROzip betaalautomaat voor twee toestellen met dubbele muntinvoer. 
Compleet.  € 700,00 

EXTERNALPAY Electrolux myPROzip kabel, voor het extern aansluiten van een niet-originele Electrolux 
betaalautomaat op de zip toestellen. € 25,00 

Drogers

OMSCHRIJVING Advies 
excl. BTW

TE1120 Electrolux myPRO condensdroger, 8 kg, 16 programma's, display, timer, trommelverlichting, 
deur verwisselbaar, condenswaterafvoerset bijgeleverd. € 999,00 

TE1120P
Electrolux myPROzip condensdroger, 8 kg, 2 programma's, display, timer, 
trommelverlichting, deur verwisselbaar, condenswaterafvoerset bijgeleverd (aanbeveling 
met coinbox).

 € 999,00 

TE1120HP
NIEUW!

Electrolux myPRO warmtepompdroger, A ++,  8kg, 16 programma's, autogestuurd 
of tijdgestuurde functies, display, timer, trommelverlichting, deur verwisselbaar, 
condenswaterafvoerset bijgeleverd.

 € 1.149,00 

TE1120M Electrolux myPRO condensdroger, 8 kg, 16 programma's, display, timer, trommelverlichting, 
deur verwisselbaar, condenswaterafvoerset bijgeleverd. 60 HZ (230v) marine uitvoering. € 999,00 

Mangels

OMSCHRIJVING Advies 
excl. BTW

IS185
NIEUW!

Electrolux myPRO strijkmangel, 85 cm, 5 temperatuur instellingen (190/160/130/100/70),  
4 uur volledig stomen, start/stop, continue stoom, 1,9 liter waterreservoir, snelheid 
bedienbaar.

 € 1.800,00 

IS1103
NIEUW!

Electrolux myPRO strijkmangel, 103 cm, 5 temperatuur instellingen (190/160/130/100/70), 
4 uur volledig stomen, start/stop, continue stoom, 1,9 liter waterreservoir, snelheid 
bedienbaar.

 € 2.700,00 

NIEUW! Deze apparatuur komt binnenkort op de markt. Technische fiches zullen beschikbaar zijn vanaf 01/06/2018.



Detergenten

Prijslijst 2018

OMSCHRIJVING Advies 
excl. BTW

WashPowder Cleanstar Wash Powder 8Kg  € 32,95 

Green Liquid Cleanstar Green Liquid, 2x5L  € 71,95 

Gentle Wash Cleanstar Gentle Wash, 2x5L  € 49,95 

Wash Liquid Cleanstar Wash Liquid, 2x5L  € 49,95 

Soft Touch Cleanstar Soft Touch, 2x5L  € 27,95 

Sample Box Cleanstar Sample Box  € 29,95 

13

Cleanstar Gentle Wash
Liquid detergent for delicate garments

With its formulation derived from vegetable raw material, 

Cleanstar Gentle Wash gently cleans delicate garments 

restoring their original softness.

Part Number Volume Price

Cleanstar Gentle Wash 432730883 2 x 5 L

Cleanstar Soft Touch
Concentrated washing softener

Cleanstar Soft Touch restores elasticity and softness to 

the fibers of your garments; it makes ironing easier and 

prevents buildup of static electricity.

Part Number Volume Price

Cleanstar Soft Touch 432730885 2 x 5 L

Cleanstar Magic White
Powdered bleach

Already active at low temperature, Cleanstar Magic 

White removes stains and whitens your garments without 

damaging them.

Part Number Weight Price

Cleanstar Magic White 432730886 1 Kg

Cleanstar Sample Box
The Cleanstar Sample Box includes: Cleanstar Wash 

Powder 0.8 Kg, Cleanstar Wash Liquid 1 L, Cleanstar Soft 

Touch 1 L, Cleanstar Gentle Wash 1 L.

Part Number Volume Price

Cleanstar Sample Box 432730887
0.8 Kg + 

3 x 1 L

Note! Check with nearest contact for more information about sales of speci	c product in your country. 
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Electrolux Professional Laundry

myPRO Cleanstar detergent
The Cleanstar detergents are developed with your business and 

the environment in mind. For best wash results use the product that 

matches your need.

Cleanstar Wash Powder
Enzymatic washing powder. Thanks to its enhanced 

formulation that combines surfactants and active oxygen, 

Cleanstar Wash Powder removes the most stubborn stains.

Part Number Weight Price

Cleanstar Wash Powder 432730881 8 Kg

Cleanstar Green Liquid
Ecological liquid washing detergent. Biodegradable, 

Cleanstar Green Liquid is an innovative detergent 

containing surfactants made from vegetable materials; 

it removes stains efficiently while preserving colours and 

being gentle to the fibers.

Part Number Volume Price

Cleanstar Green Liquid 432730882 2 x 5 L

Cleanstar Wash Liquid
Concentrated liquid washing detergent. The 3-in-1 

composition of Cleanstar Wash Liquid effectively removes 

stains and preserves the colours of the garment. It may 

also be used as a pre-treatment.

Part Number Volume Price

Cleanstar Wash Liquid 432730884 2 x 5 L

Note! Check with nearest contact for more information about sales of speci	c product in your country. 

Cleanstar Wash Powder
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Detergenten



Accessoires
  Ergonomische verhoging
  Stapelset (droger op wasmachine)

 

Specificaties op een rij 

Wascapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 67

Energie efficiëntieklasse A+++

Energie efficiëntie index, % > 36

Verbruiksgegevens
Standaard programma, katoen, 60 °C,
volledig beladen

Totale tijd, min./cyclus 
(heetwateraansluiting)

70

Energieverbruik, kWh 0.7

Waterverbruik(koud), l 65

1 Vergeleken met huishoudelijke machines
2 Bijv. bij kleinschalig wonen of Facility Management

 locaties

624 mm
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Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,066 mm

Afmetingen

Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf. 
De wasmachine met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine

Voordelen en specificaties
  Grote capaciteit en prestaties:  
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg
 –  Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten
      wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)
 –  Bespaar tijd en energie: de Smart Professional Wasmachine met A+++
 –  Tijd en kostenbesparing door centrifugeren op 1,400 rpm

  Tot 50 % sneller1 en eenvoud in gebruik: 
 –  De professionele programma‘s bieden voor ieder wat wils: van 
   energiebesparend en mild tot desinfectie en mop/dweilen programma‘s
 –  Bespaar tijd: normaal 60 ºC programma duurt slechts 82 minuten 
   (met koudwater aansluiting 15 °C)
 –  Wastijd kan nog 12 minuten korter door warmwater aansluiting te gebruiken
 –  Meerdere installatiemogelijkheden door slimme afvoerconfiguratie

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
   en betere bouwkwaliteit
 –  Minder vibratie door zeer effectieve schokbrekers en solide beplating
 –  Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 
 –   Extra bestand tegen zwaar vervuilde was door toepassing van uitvoering met  
   klepafvoer2

 

Opties
  Externe doseersystemen
  Marine kit

Perfect voor het kleinbedrijf:
– Kleine hotels en bed & breakfasts
– Bistro‘s en kleine restaurants
– Kap- en beautysalons
– Sport en fitness clubs
- Kleine campings en jachthavens
– Office cleaning bedrijven
– Kleinschalig wonen
– Restaurantketens en franchises
en veel meer....

De Smart Professional Wasmachine 
met A+++ 

WE170P/V

Electrolux Professional   

myPRO 
Smart Professional 
Wasmachine



Accessoires
  Ergonomische verhoging
  Stapelset (droger op wasmachine)

 

Specificaties op een rij 

Wascapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 67

Energie efficiëntieklasse A+++

Energie efficiëntie index, % > 36

Verbruiksgegevens
Standaard programma, katoen, 60 °C,
volledig beladen

Totale tijd, min./cyclus 
(heetwateraansluiting)

70

Energieverbruik, kWh 0.7

Waterverbruik(koud), l 65

1 Vergeleken met huishoudelijke machines
2 Bijv. bij kleinschalig wonen of Facility Management

 locaties
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Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,066 mm

Afmetingen

Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf. 
De wasmachine met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine

Voordelen en specificaties
  Grote capaciteit en prestaties:  
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg
 –  Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten
      wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)
 –  Bespaar tijd en energie: de Smart Professional Wasmachine met A+++
 –  Tijd en kostenbesparing door centrifugeren op 1,400 rpm

  Tot 50 % sneller1 en eenvoud in gebruik: 
 –  De professionele programma‘s bieden voor ieder wat wils: van 
   energiebesparend en mild tot desinfectie en mop/dweilen programma‘s
 –  Bespaar tijd: normaal 60 ºC programma duurt slechts 82 minuten 
   (met koudwater aansluiting 15 °C)
 –  Wastijd kan nog 12 minuten korter door warmwater aansluiting te gebruiken
 –  Meerdere installatiemogelijkheden door slimme afvoerconfiguratie

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
   en betere bouwkwaliteit
 –  Minder vibratie door zeer effectieve schokbrekers en solide beplating
 –  Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 
 –   Extra bestand tegen zwaar vervuilde was door toepassing van uitvoering met  
   klepafvoer2

 

Opties
  Externe doseersystemen
  Marine kit

Perfect voor het kleinbedrijf:
– Kleine hotels en bed & breakfasts
– Bistro‘s en kleine restaurants
– Kap- en beautysalons
– Sport en fitness clubs
- Kleine campings en jachthavens
– Office cleaning bedrijven
– Kleinschalig wonen
– Restaurantketens en franchises
en veel meer....

De Smart Professional Wasmachine 
met A+++ 

WE170P/V

Electrolux Professional   

myPRO 
Smart Professional 
Wasmachine

 Specificaties WE170P/V 

Centrifugeersnelheid, rpm (G-factor) 1,400 (536)

Geluidsniveau wassen, dB(A) 49

Geluidsniveau centrifugeren, dB(A) 75

Afvoersysteem Afvoerpomp of klep

Beplating, boven- en voorkant Roestvast staal

Display grote LCD

Trommelontwerp
Professionele trommel met 

4.5 mm gaten

Trommelverlichting Ja

Wasmiddelcompartimenten 3

Deurvergrendeling

Trekmechanisme met
kinderslot (van binnen te

openen door > 70N kracht
uit te oefenen op deur)

Watertoevoer Warm  of koud

Stelpoten
4 stelpoten

 (tot 15mm uit te schroeven)

Programma‘s

Aantal programma‘s 16

Eco 40, 60 (A+++) / Normal 20, 40, 60, 95
Mild 30, 40, 60 / Handwash / Mop 60, 85 / Rinse & Spin
Disinfection 60, 70, 80

Programma‘s zijn variabel:
Machine past tijd en 

verbruik aan op hoe zwaar 
hij beladen is

Speciale functies

Extern doseer systeem Optie

Ergonomische verhoging Accessoire

Stapelset Accessoire

Afmetingen, inclusief het deurframe

Hoogte (A), mm 850

Breedte (B), mm 597

Diepte (C), mm 624

Hoogte incl. verpakking, mm 900

Breedte incl. verpakking, mm 630

Diepte incl. verpakking, mm 701

Gewicht (incl verpakkking), kg 80.5 (82)

Stroom

Voltage, V (WE170P/V) 220-230

Wattage, W 2200

Frequentie, Hz 50

C 624 mm

D 1,066 mm

A  Hoogte
B  Breedte
C  Diepte
D  Diepte incl open deur
1 Bedieningspanee l
2 Wasmiddelvak
3 Deuropening
4 Vloeibare detergenten aanvoer
5 Warm water
6 Koud water
7 Afvoerpomp
8 Afvoerklep

B 597 mm

A 850 mm

1

3

2

5

8

4

6
7

Rechterzijde

Voorzijde

Achterzijde

myPRO Smart Professional Wasmachine
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myPRO 
Smart Professional Droger 
Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf. 
De droger met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine

625 mm

85
0 

m
m

596 mm

Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,072 mm

Perfect voor het kleinbedrijf: 
– Kleine hotels en bed & breakfasts 
– Bistro‘s en kleine restaurants 
– Kap- en beautysalons
– Sport en fitness clubs
- Kleine campings en jachthavens
– Office cleaning bedrijven
– Kleinschalig wonen
– Restaurantketens en franchises
   en  veel  meer.... 

Voordelen en specificaties
  Grote capaciteit en prestaties:  
 –  Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg
 –  Top resultaten tegen lage kosten: klasse A voor condensatie efficiëntie 
   en het hoogst haalbare resultaat voor condensdrogers op het gebied   
   van energie efficiëntie (B)

  Flexibel en zacht voor uw textiel 
 – Met 16 programma‘s kunt u alle kanten op  
   (eco, automatisch, tijdgestuurd en opfrisprogramma‘s)
 –  Nooit meer te lang drogen van kledingstukken:
      Residual Moisture Control technologie meet en stuurt 
   namelijk op restvocht  
 –  Gemak: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren met  
   de afvoerkit

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 –  Extreem lange levensduur doordat de machine professioneler, meer   
   solide en robuuster gebouwd is
 –  Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen      
   transmissie systeem, condenser en beplating
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

 1 Vergeleken met huishoudelijke machines
2 Hoogste classificatie mogelijk voor condensdrogers

TE1120

Electrolux Professional   

Accessoires
  Ergonomische verhoging
  Stapelset (droger op wasmachine)

Afmetingen 
 

Specificaties op een rij 

Droogcapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 120

Energie efficiëntie B

Condensatie efficiëntie A (> 90%)

Verbruiksgegevens
Standaard programma, normale temp., 
volledig beladen 

Totale tijd, min./cyclus 129

Energieverbruik, kWh 4.88

Jaarlijks energieverbruik, kWh 560



     

myPRO 
Smart Professional Droger 
Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf. 
De droger met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine

625 mm

85
0 

m
m

596 mm

Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,072 mm

Perfect voor het kleinbedrijf: 
– Kleine hotels en bed & breakfasts 
– Bistro‘s en kleine restaurants 
– Kap- en beautysalons
– Sport en fitness clubs
- Kleine campings en jachthavens
– Office cleaning bedrijven
– Kleinschalig wonen
– Restaurantketens en franchises
   en  veel  meer.... 

Voordelen en specificaties
  Grote capaciteit en prestaties:  
 –  Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg
 –  Top resultaten tegen lage kosten: klasse A voor condensatie efficiëntie 
   en het hoogst haalbare resultaat voor condensdrogers op het gebied   
   van energie efficiëntie (B)

  Flexibel en zacht voor uw textiel 
 – Met 16 programma‘s kunt u alle kanten op  
   (eco, automatisch, tijdgestuurd en opfrisprogramma‘s)
 –  Nooit meer te lang drogen van kledingstukken:
      Residual Moisture Control technologie meet en stuurt 
   namelijk op restvocht  
 –  Gemak: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren met  
   de afvoerkit

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 –  Extreem lange levensduur doordat de machine professioneler, meer   
   solide en robuuster gebouwd is
 –  Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen      
   transmissie systeem, condenser en beplating
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

 1 Vergeleken met huishoudelijke machines
2 Hoogste classificatie mogelijk voor condensdrogers

TE1120

Electrolux Professional   

Accessoires
  Ergonomische verhoging
  Stapelset (droger op wasmachine)

Afmetingen 
 

Specificaties op een rij 

Droogcapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 120

Energie efficiëntie B

Condensatie efficiëntie A (> 90%)

Verbruiksgegevens
Standaard programma, normale temp., 
volledig beladen 

Totale tijd, min./cyclus 129

Energieverbruik, kWh 4.88

Jaarlijks energieverbruik, kWh 560

C 625 mm

D 1,072 mm 

A Hoogte
B Breedte
C Diepte
D Diepte incl open deur
1 Bedieningspaneel
2 Condenswater tank
3 Deuropening
4 Directe afvoer

B 596 mm

A 850 mm

Rechterzijde

Voorzijde

Achterzijde

1

3

2

2

4

myPRO Smart Professional Droger
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Specificaties TE1120

Droog technologie
Condens (elektrische 

verwarmingselementen)

Verwarmingselement, Volt / Watt
230 / 2600 

(1900 + 700)

Geluidsproductie 
tijdens drogen, dB(A)

< 70

Display Grote LCD

Trommelverlichting Ja

Deurvergrendeling

Trekmechanisme met 
kinderslot (van binnen te 
openen door > 70N kracht 

uit te oefenen op deur)

Afvoerpomp, V / Hz 230 / 50

Filter
Filter met handvat 

voor gemak bij 
schoonmaken

Filtersensor
Machine start niet zonder 

filter

Stelpoten
4 stelpoten 

(tot 15mm uit te schroeven)

Speciale functies

Ergonomische verhoging Accessoire

Stapelset Accessoire

Afmetingen, inclusief het deurframe

Hoogte (A), mm 850

Breedte (B), mm 596

Diepte (C), mm 625

Hoogte incl. verpakking, mm 890

Breedte incl. verpakking, mm 630

Diepte incl. verpakking, mm 705

Gewicht  (incl verpakkking), kg 44 (45.5)



 
Specificaties op een rij 

Wascapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 67

Energie efficiëntie index % > 36

Verbruiksgegevens 
Standaard programma, katoen, 60 °C,
volledig beladen 

Totale tijd, min./cyclus 
(heetwateraansluiting)  

70

Energieverbruik, kWh 0.7

Waterverbruik(koud), l  65

1  Vergeleken met huishoudelijke machines

624 mm

85
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m

597 mm
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m

Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,066 mm

Afmetingen

 Voordelen en specificaties 

  Grote capaciteit en prestaties:  
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke  
  professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten  
  wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm) 
 – Tijd en kostenbesparing door centrifugeren op 1,400 rpm

  Tot 50 % sneller1 en eenvoud in gebruik:
 – Voor ieder wat wils met 6 professionele programma‘s  
  (Normaal 20, 40, 60, 95 / Delicaat 30, Handwas)
 – Bespaar tijd: normaal 60 ºC programma duurt slechts 82 minuten  
  (met koudwater aansluiting 15 °C) 
 – Wastijd kan nog 12 minuten korter door warmwater aansluiting te gebruiken 

  Drie keer zo lange levensduur1:  
  – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele  
  onderdelen en betere bouwkwaliteit 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokbrekers en solide beplating 
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

  Kan aangesloten worden op externe betaalsystemen
 

Accessoires  Opties
  Ergonomische verhoging    Extern doseersysteem
  Stapelset
    Uitbreidingskit Muntinvoer

 Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf.  
De wasmachine met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine.

WE170PP/VP

Electrolux Professional   

myPROzip 
Smart Professional 
Wasmachine 

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting



 
Specificaties op een rij 

Wascapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 67

Energie efficiëntie index % > 36

Verbruiksgegevens 
Standaard programma, katoen, 60 °C,
volledig beladen 

Totale tijd, min./cyclus 
(heetwateraansluiting)  

70

Energieverbruik, kWh 0.7

Waterverbruik(koud), l  65

1  Vergeleken met huishoudelijke machines

624 mm
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597 mm
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Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,066 mm

Afmetingen

 Voordelen en specificaties 

  Grote capaciteit en prestaties:  
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke  
  professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten  
  wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm) 
 – Tijd en kostenbesparing door centrifugeren op 1,400 rpm

  Tot 50 % sneller1 en eenvoud in gebruik:
 – Voor ieder wat wils met 6 professionele programma‘s  
  (Normaal 20, 40, 60, 95 / Delicaat 30, Handwas)
 – Bespaar tijd: normaal 60 ºC programma duurt slechts 82 minuten  
  (met koudwater aansluiting 15 °C) 
 – Wastijd kan nog 12 minuten korter door warmwater aansluiting te gebruiken 

  Drie keer zo lange levensduur1:  
  – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele  
  onderdelen en betere bouwkwaliteit 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokbrekers en solide beplating 
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

  Kan aangesloten worden op externe betaalsystemen
 

Accessoires  Opties
  Ergonomische verhoging    Extern doseersysteem
  Stapelset
    Uitbreidingskit Muntinvoer

 Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf.  
De wasmachine met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine.

WE170PP/VP

Electrolux Professional   

myPROzip 
Smart Professional 
Wasmachine 

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

Specificaties WE170PP 

Centrifugeersnelheid, rpm (G-factor) 1,400 (536)

Geluidsniveau wassen, dB(A) 49

Geluidsniveau centrifugeren, dB(A) 75

Stroom, V/Hz/W 230 - 240 / 50-60/2000

Beplating, boven- en voorkant Roestvrijstaal

Display Grote LCD

Trommelontwerp
Professionele trommel 

met 4.5 mm gaten  

Trommelverlichting Ja

Wasmiddelcompartimenten 3

Deurvergrendeling

 Trekmechanisme met
kinderslot (van binnen te

openen door > 70N kracht 
uit te oefenen op deur)  

Watertoevoer Warm & koud

Afvoersysteem Afvoerpomp

Stelpoten
4 stelpoten (tot 15mm 

uit te schroeven)

Programma‘s

Aantal programma‘s 6

                                                                                          Normaal 20, 40, 60, 95
                                                                                          Delicaat 30 / Handwas

Programma‘s zijn variabel
Machine past tijd en 
verbruik aan op hoe 
zwaar hij beladen is  

Speciale functies

Ergonomische verhoging Accessoire

Stapelset Accessoire

Uitbreidingskit muntinvoer Accessoire

Extern doseersysteem Optie

Kan aangesloten worden op 
externe betaalsystemen

Standaard

Afmetingen inclusief het deurframe

Hoogte (A), mm 850

Breedte (B), mm 597

Diepte (C), mm 624

Hoogte incl. verpakking, mm 900

Breedte incl. verpakking, mm 630

Diepte incl. verpakking, mm 701

Gewicht incl. verpakking, kg 80.5 (82)

C 624 mm

D 1,066 mm

A Hoogte
B Breedte
C Diepte
D Diepte incl. open deur
1 Bedieningspaneel
2 Wasmiddelvak
3 Deuropening
4 Vloeibare detergenten aanvoer
5 Warm water
6 Koud water
7 Afvoerpomp
8 Afvoerklep

B 597 mm

A 850 mm

1

3

2

5

8

4

6
7

Rechterzijde

Voorzijde

Achterzijde

myPROzip Smart Professional Wasmachine
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myPROzip 
Smart Professional Droger 

625 mm

85
0 

m
m

596 mm

 Diepte met maximale uitsteek van deur: 1,072 mm

 Voordelen en specificaties
  Grote capaciteit en prestaties:  
 - Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg
 
  Flexibel en zacht voor uw textiel:  
 - 2 temperatuuropties tijdens het drogen (laag en medium)
 - Nooit meer te lang drogen van kledingstukken: 
   Residual Moisture Control technologie meet en stuurt namelijk op restvocht 
 - Gemak: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur doordat de machine professioneler,  
   meer solide en robuuster gebouwd is
 – Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal  
   ontworpen transmissie systeem, condenser en beplating
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

  Kan aangesloten worden op externe betaalsystemen

Accessoires  
  Ergonomische verhoging  
  Stapelset
    Uitbreidingskit Muntinvoer

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

TE1120P

Electrolux Professional   

Afmetingen

 

Specificaties op een rij 

Droogcapaciteit, kg 8

Trommel volume, l 120

Condensatie efficiëntie A (> 90%)

Verbruiksgegevens 
Standaardprogramma, katoen 60°C, 
volledig beladen

Totale tijd, min./cyclus 129

Energieverbruik, kWh 4.88

Jaarlijks energieverbruik, kWh 560

Bij uitstek geschikt voor het kleinbedrijf.  
De droger met het professionele hart
voor de prijs van een huishoudelijke machine.

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting



C 625 mm

D 1,072 mm 

A Hoogte
B Breedte
C Diepte
D Diepte met open deur
1 Bedieningspaneel
2 Condenswater tank
3 Deuropening
4 Directe afvoer

B 596 mm

A 850 mm

Rechterzijde

Voorzijde

Achterzijde

1

3

2

2

4

myPROzip Smart Professional Droger
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Specificaties TE1120P

Droogtechnologie
Condens (elektrische 

verwarminsgelementen)

Elektrische aansluiting, V/Hz/W
230 - 240 / 50-60/2600 * 

*(1900 + 700)

Geluidsproductie tijdens het  
drogen, dB(A)

< 70

Display Grote LCD

Trommelverlichting Ja

Deurvergrendeling

 Trekmechanisme met 
kinderslot (van binnen te 

openen door > 70N kracht 
uit te oefenen op deur)  

Filter
Filter met handvat voor 

gemak bij schoonmaken  

Filtersensor
Machine start niet 

zonder filter  

Stelpoten
4 stelpoten

(tot 15mm uit te 
schroeven)

Programma‘s

Aantal programma‘s/temperaturen 2

                                                                                                              Laag
                                                                                                          Medium

Speciale functies

Ergonomische verhoging Accessoire

Stapelset Accessoire

Muntinvoer Accessoire

Klaar voor aansluiting op extern 
betaalsysteem

Standaard

Afmetingen  inclusief deurframe

Hoogte (A), mm 850

Breedte (B), mm 596

Diepte (C), mm 625

Hoogte incl. verpakking, mm 890

Breedte incl. verpakking, mm 630

Diepte incl. verpakking, mm 705

Gewicht incl. verpakking, kg 44 (45.5)



 

myPRO & myPROzip 
Smart Professional
Stapelset

myPRO & myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
  Stapelset met uitschuifbare lade voor myPRO en myPROzip  
 wasmachines en droger
  Haal het maximale uit uw wasruimte door de droger op  
 de wasmachine te stapelen, met een minimale hoogte tussen de units
  De uitschuiflade kan gebruikt worden om textiel op te vouwen of  
 om een wasmand te ondersteunen bij het leegmaken van de droger

Voorbeeld van Stapelset

Electrolux Professional   

Specificaties

Modelnaam STA9S

Hoogte, mm 60

Breedte, mm 610

Diepte gesloten-open, mm 610 - 950

Hoogte incl. verpakking, mm 95

Breedte incl. verpakking, mm 650

Diepte incl. verpakking, mm 645

Gewicht incl. verpakking, kg 3.8 (4.6)

Maximale belading, kg 15

Stelpoten vooraan 2

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting



 

myPRO & myPROzip 
Smart Professional
Ergonomische verhoging

myPRO & myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
  Ergonomische verhoging met uitschuifbare lade voor myPRO  
 en myPROzip wasmachine en droger
  Plaats uw wasmachine en droger hoger en voeg bruikbare  
 opslagruimte toe aan uw wasruimte
  Uitgerust met twee verwijderbare plastic bakken voor een  
 ordelijke opslag
  Keuze uit verschillende opties om de plastic bakken in de lades  
 te plaatsen, kies uw oplossing op maat

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Voorbeeld van Ergonomische verhoging

Electrolux Professional   

Specificaties

Modelnaam PDSTP10S

Hoogte, mm 310

Breedte, mm 600

Diepte gesloten-open, mm 600 - 950

Hoogte incl. verpakking, mm 380

Breedte incl. verpakking, mm 670

Diepte incl. verpakking, mm 680

Gewicht incl. verpakking, kg 18.5 (21.5)

Maximale belading, kg 150

Stelpoten vooraan 2

Inbegrepen plastic bakken 2

Plastic bak hoogte, mm 145

Plastic bak breedte, mm 125

Plastic bak diepte, mm 315

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

 

myPRO & myPROzip 
Smart Professional
Stapelset

myPRO & myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
  Stapelset met uitschuifbare lade voor myPRO en myPROzip  
 wasmachines en droger
  Haal het maximale uit uw wasruimte door de droger op  
 de wasmachine te stapelen, met een minimale hoogte tussen de units
  De uitschuiflade kan gebruikt worden om textiel op te vouwen of  
 om een wasmand te ondersteunen bij het leegmaken van de droger

Voorbeeld van Stapelset

Electrolux Professional   

Specificaties

Modelnaam STA9S

Hoogte, mm 60

Breedte, mm 610

Diepte gesloten-open, mm 610 - 950

Hoogte incl. verpakking, mm 95

Breedte incl. verpakking, mm 650

Diepte incl. verpakking, mm 645

Gewicht incl. verpakking, kg 3.8 (4.6)

Maximale belading, kg 15

Stelpoten vooraan 2

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting



 

myPROzip 
Smart Professional
Betaalautomaat Solo 

myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:  
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke  
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten  
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op 
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie
  - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
   Betaalautomaat met enkele muntinvoer voor myPROzip  

wasmachine en droger
   Mogelijkheid tot ombouwen naar versie met dubbele muntinvoer 
   Muntinvoer voor betalen van was- of droogcyclus
   Programmeren van tarief via het display van de myPROzip  

 wasmachine of droger

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Electrolux Professional   

Specificaties 

Modelnaam B11COINBOX

Hoogte, mm 840

Breedte, mm 140

Diepte, mm 340

Hoogte incl. verpakking, mm 850

Breedte incl. verpakking, mm 180

Diepte incl. verpakking, mm 380

Gewicht incl. verpakking, kg 12.8 (13)

Stelpoten 4

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

Voorbeeld van een Betaalautomaat Solo met myPROzip wasmachine



 

myPROzip 
Smart Professional
Uitbreidingskit Muntinvoer

myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
  Uitbreidingskit Muntinvoer voor update myPROzip betaalautomaat  
 Solo accessoire, waardoor toevoeging van een tweede muntinvoer  
 mogelijk wordt bij installatie van een tweede machine (wasmachine  
 of droger)

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Electrolux Professional   

Specificaties

Modelnaam B11COINMETER

Hoogte, mm 116

Breedte, mm 102

Diepte, mm 280

Hoogte incl. verpakking, mm 160

Breedte incl. verpakking, mm 310

Diepte incl. verpakking, mm 380

Gewicht incl. verpakking, kg 3.2 (4)

Voorbeeld van een Muntinvoer

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting



 

myPROzip 
Smart Professional
Kabel voor aansluiten  
externe betaalautomaat

myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
   Kabel voor het aansluiten van myPROzip wasmachine en 

droger op externe betaalautomaten (muntinvoer of centrale 
betaalsystemen)

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Electrolux Professional   

Specificaties

Modelnaam EXTERNALPAY

Lengte, m 10

Hoogte incl. verpakking, mm 95

Breedte incl. verpakking, mm 190

Diepte incl. verpakking, mm 285

Gewicht incl. verpakking, kg 1 (1)

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

 

myPROzip 
Smart Professional
Betaalautomaat Duo

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
  Betaalautomaat met dubbele muntinvoer voor myPROzip  
 wasmachines en drogers
  Kies een combinatie van 2 myPROzip machines (wasmachine/ 
 wasmachine, wasmachine/droger of droger/droger) en wijs een  
 muntinvoer toe aan elke machine voor het betalen van de was- of 
 droogcyclus
  Programmeren van tarief via het display van de myPROzip  
 wasmachine of droger

1  in vergelijking met huishoudelijke machines Voorbeeld van een Betaalautomaat Duo met myPROzip wasmachine en droger

Electrolux Professional   

Specificaties 

Modelnaam B12COINBOX

Hoogte, mm 840

Breedte, mm 140

Diepte, mm 340

Hoogte incl. verpakking, mm 850

Breedte incl. verpakking, mm 180

Diepte incl. verpakking, mm 380

Gewicht incl. verpakking, kg 15.8 (16)

Stelpoten 4



 

myPROzip 
Smart Professional
Kabel voor aansluiten  
externe betaalautomaat

myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
   Kabel voor het aansluiten van myPROzip wasmachine en 

droger op externe betaalautomaten (muntinvoer of centrale 
betaalsystemen)

1  in vergelijking met huishoudelijke machines

Electrolux Professional   

Specificaties

Modelnaam EXTERNALPAY

Lengte, m 10

Hoogte incl. verpakking, mm 95

Breedte incl. verpakking, mm 190

Diepte incl. verpakking, mm 285

Gewicht incl. verpakking, kg 1 (1)

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

 

myPROzip 
Smart Professional
Betaalautomaat Duo

Perfect voor kleine zaken zoals

- Kleine hotels en bed & breakfasts  
 (gebruik door de gasten)

- Kleinschalig wonen

- Camping, jachthavens, tankstations,  
 studentenhuisvesting

myPROzip gamma
  Grote capaciteit en prestaties:   
 – Doe uw was in 1 keer dankzij de ruime capaciteit van 8 kg 
 – Perfecte wasresultaten en zorg voor uw textiel dankzij de unieke 
   professionele wastrommel. Door de 4.5 mm grote trommelgaten 
   wordt vuil superefficiënt afgevoerd (standaard 2.2 mm)  
 – Bespaar tijd en kosten tijdens het drogen door centrifugeren op  
   1.400 rpm (wasmachine)

  Flexibel en zacht voor uw textiel: 
 - Voor elk wat wils dankzij de verschillende specifieke programma‘s
 - Voorkom te lang drogen van kledij en bespaar tijd en energie  dankzij de  
   professionele Residual Moisture Controle technologie 
 - Flexibele installatie dankzij de slimme afvoerpomp configuratie (wasmachine)
 - Gemoedsrust: u kunt condenswater hergebruiken danwel direct afvoeren  
   met de afvoerkit (droger)

  Drie keer zo lange levensduur1:  
 – Extreem lange levensduur door gebruik van professionele onderdelen 
 – Minder vibratie door zeer effectieve schokdempers en solide beplating  
   (wasmachine)
 - Minder vibratie en geluid: minder dan 70 dB door speciaal ontworpen  
   transmissie systeem, condenser en beplating (droger)
 – Geen chemische corrosie: roestvrijstalen front- en bovenpaneel 

Bij uitstek ontworpen voor het kleinbedrijf.
  Betaalautomaat met dubbele muntinvoer voor myPROzip  
 wasmachines en drogers
  Kies een combinatie van 2 myPROzip machines (wasmachine/ 
 wasmachine, wasmachine/droger of droger/droger) en wijs een  
 muntinvoer toe aan elke machine voor het betalen van de was- of 
 droogcyclus
  Programmeren van tarief via het display van de myPROzip  
 wasmachine of droger

1  in vergelijking met huishoudelijke machines Voorbeeld van een Betaalautomaat Duo met myPROzip wasmachine en droger

Electrolux Professional   

Specificaties 

Modelnaam B12COINBOX

Hoogte, mm 840

Breedte, mm 140

Diepte, mm 340

Hoogte incl. verpakking, mm 850

Breedte incl. verpakking, mm 180

Diepte incl. verpakking, mm 380

Gewicht incl. verpakking, kg 15.8 (16)

Stelpoten 4



Follow us on

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www. professional.electrolux.com

Excellence
met bijzondere aandacht voor het milieu
 Alle Electrolux Professional-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd

  Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn ontworpen om het minimum te verbruiken op het 
gebied van water, energie en detergent en met lage emissies in het milieu

  De afgelopen jaren zijn meer dan 70% van Electrolux Professional-oplossingen vernieuwd en 
ontworpen met oog voor de behoeften van de klant en met bijzondere aandacht voor het 
milieu.

  Alle Electrolux Professional-oplossingen voldoen aan ROHS en REACH  
en zijn voor meer dan 95% recycleerbaar.

 Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn  
   100% getest op kwaliteit en alle functies worden 
   individueel gecontroleerd door 
   deskundige technici.
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