
Tillbehör
Sockel
Staplingssats

Överblick över  viktiga specifikationer

Tvättkapacitet, kg 8

Trumvolym, l 67

Energiklass A+++

Index för energieffektivitet, % > 36

Information om förbrukning 
Program standard, bomull 60 °C, full maskin

Total tid, min./program 
(varmvatteninlopp)

70

Energiförbrukning, kWh 0,7

Vattenförbrukning (kallt), l 65

1 Jämfört med maskiner för hushållsbruk
2 Facility Management och äldreomsorg
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Djup med öppen lucka: 1 066 mm

Mått

Specialdesignad för mindre verksamheter.  
Maskin med professionell, miljövänlig design och 
låga kostnader ger tvättresultat av högsta klass

Funktioner och fördelar
Överlägsen kapacitet och prestanda: 
–  Hantera all tvätt på en gång tack vare hög kapacitet på 8 kg
–  Skonsam tvätt med bästa tänkbara resultat tack vare unik trumma med 

4,5 mm hål för effektiv bortspolning av fasta partiklar (standard 2,2 mm)
–  Spara pengar och energi: Smart Professional tvättmaskin med A+++
–  Snabbare torkning och lägre kostnader med 1 400 varv/minut centrifugering

Upp till 50 % snabbare 1 och lätt att använda: 
–  Klarar alla krav med professionella program, från energieffektiv och 

skonsam tvätt till program för desinficering och moppar
–  Spara tid: normala 60 ºC program tar 82 minuter 

(start med kallvatten på 15 °C)
–  Förkorta programtiden med 12 minuter genom användning av varmvatten
–  Flexibel installation tack vare tömningspump med smart konstruktion

Tredubbel livslängd1:  
–  Extra lång livslängd tack vare tålig konstruktion med professionella komponenter
–  Lägre vibrationsnivå tack vare högeffektivt system för stötabsorbering och 

optimalt balanserade komponenter och paneler
–  Ingen kemisk korrosion, front och ovandel i rostfritt stål
–  Problemfri drift tack vare störtavlopp av gravitationstyp för 

krävande tillämpningar2

Tillval
Externt doseringssystem

Perfekt för mindre verksamheter som 
– Små hotell och pensionat
– Små restauranger 
– Frisör- och skönhetssalonger
– Gym och sportanläggningar
– Kontorsstädare
– Mindre flerfamiljshus
–Restaurangkedjor / franchisetagare 
etc.

Smart Professional tvättmaskin 
med A+++ 

WE170P/V

Electrolux Professional 

myPRO 
Smart Professional 
tvättmaskin 



Specifikationer WE170P/V 

Centrifugeringshastighet, varv/minut 
(G-kraft)

1 400 (536)

Ljudnivå tvätt, dB(A) 49

Ljudnivå centrifugering, dB(A) 75

Frekvens, Hz 50 / 60

Hölje, ovandel och front Rostfritt stål

Display Stor LCD

Trumdesign
Professional trumma  

med 4,5 mm hål

Trumbelysning Ja

Tvättmedelsfack 3

Dörrlås
Barnsäker lucka  

(kan öppnas inifrån med 
en kraft på 70 N)

Vatteninlopp Varmt och kallt

Tömningssystem Avloppspump / störtavlopp

Nivåjustering fötter
4 justerbara fötter 
( justering 15 mm)

Program

Antal program 16

Eco 40, 60 (A+++)/Normal 20, 40, 60, 95
Mild 30, 40, 60/Handtvätt/mopp 60, 85/Sköljning och Centrifugering
Desinficering 60, 70, 80

Programanpassning
Full eller halvfull:  

anpassning av maskinen

Särskilda funktioner

Externt doseringssystem Tillval

Sockel Tillbehör

Staplingssats Tillbehör

Mått inklusive luckans ram

Höjd (A), mm 850

Bredd (B), mm 597

Djup (C), mm 624

Förpackningens höjd, mm 900

Förpackningens bredd, mm 630

Förpackningens djup, mm 701

Vikt (med förpackning), kg 80,5/82

C 624 mm

D 1 066 mm

A Höjd
B Bredd
C Djup
D Djup med öppen lucka
1 Manöverpanel
2 Tvättmedelsfack
3 Öppning
4 Försörjning flytande tvättmedel
5 Varmvatten
6 Kallvatten
7 Avloppspump
8 Störtavlopp

B 597 mm

A 850 mm
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Höger sida

Framsida

Baksida

myPRO Smart Professional tvättmaskin
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