Electrolux Professional

myPRO
Smart professionel
strygerulle med damp
Konstrueret specielt til små virksomheder.
Strygerullen med det professionelle hjerte
og den store effektivitet til en fornuftig pris
og med mange fordele i et professionelt
design
Fordele og funktioner
Høj kapacitet og ydelse:
– Opvarmede rulle på 1030 mm i bredden og åben i begge sidder,
hvilket gør den nemt at rulle brede emner
–Langvarig produktion af damp med vandtank på 1.4 liter
Perfekt til mindre virksomheder, fx
– Mindre hoteller og bed & breakfast
– Restauranter
– Frisører
– Sports- og fitnessklubber
– Plejesektoren

Stor fleksibilitet :
– 5 forskellige temperaturer
– 3 forskellige dampstyrker, med konstant eller "on
demand" produktion af damp
– Fodpedal der styrer hastigheden på rullen
		
– Fast ramme og altid klar til drift
– Monteret med hjul så den let kan flyttes
– Plug-and-play installation
– Nemt, enkelt og hurtigt at fylde vandtanken
– Kan betjenes stående eller siddende
Robust konstruktion:
– Overflade i rustfri stål
Ekstra tilbehør
– Vandblødgøringspatron
– Bomuldsrullebetræk
– Valsepolstring i bomuld

Dimensioner

Model IS1103

Hovedspecifikationer
Længde på rulle, mm

1030

Rulle diameter, mm

160

Frekvens, V / Hz
Sikring, amp
Stik type

3300
230 / 50
16
Schuko

400 mm

1050 mm

Total effekt, W

1120 mm

myPRO Smart Professionel Damp Strygerulle
Front

Specifikationer IS1103

Antal forskellige temperaturer

5

Nylon 70 °C
Silke 100 °C
Uld 130 °C
Bomuld 160 °C
Linned 190 °C

Justerbar hastighed på rulle
Antal dampstyrker

A 1050 mm

-

B 1120 mm

2,40 - 6,80 omdr/min
3

Dampproduktion, ltr/time

0.9 / 1.1 / 1.4

Vandbeholder, kapacitet
(nominel / faktisk), ltr.

1.9 / 1.4

Dampproduktion, muligheder

Konstant eller
"On-Demand"
dampproduktion
Side

Andre features

C 400 mm

Opvarmede overflade,
materiale
Åbne sider
Display

Hærdet
aluminium
2
Farvede LEDskærm

Vandniveau sensor

Ja

Mulighed for vandblødgøring

Ja

Sensor for udskiftning af
vandblødgøring

Ja

Antal hjul på rulle
Overhedningssikring
(damp / rulle), °C

4
216 / 260

Sikkerhedshåndtag

Ja

Stand-by funktion

Ja

Dimensioner
Højde (A), mm

1050

Bredde (B), mm

1120

Dybde(C), mm

400

Emballage, højde, mm

1280

Emballage, bredde, mm

1200

Emballage, dybde, mm

550

Vægt (med emballage), kg

46 (58)

