EXPORT MODEL

MDE28PN
NAGY KAPACITÁSÚ
SZÁRÍTÓ
MIKROPROCESSZOROS
VEZÉRLÉS
• Egyszerű programozást biztosít a
tulajdonos számára: beleértve az állítható
ciklusár, ciklusidő, diagnosztika és az
eladási szám.
• Egyszerű egyérintéses ciklusválasztás az
ügyfelek számára.

TURBOVENT™ SZÁRÍTÓ
TECHNOLÓGIA
• A kiegészítő léglapát biztosít kivételes
teljesítményt a hosszú szellőzőnyílásokban.
• A nagy légáramlás csökkenti a száradási
időt.

PORCELÁN–ZOMÁNC
FELÜLET
• Nagy igénybevételre tervezett tartós kivitel.

Egyszerű programozás

Alsó szerelő nyílás

Egygombos ciklusválasztás

Összeillik a mosógéppel

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A MEGBÍZHATÓ
MINŐSÉG IRÁNT
A Maytag® Commercial Laundry már több mint 50 éve ígéri
és teljesíti a megbízhatóságot. Ezt a minőséget tartós
mosógépek és szárítógépek gyártásával teremtjük meg, hogy
elviseljék a nagy igénybevételt és hosszú évekig kitartsanak.
Berendezéseink megbízhatóan működnek és kiegyensúlyozott
teljesítményt produkálnak. Gyors, alapos tisztítást illetve
szárítást biztosítanak, így szolgálva a generációk óta fennálló
bizalmat.

EXPORT MODEL

MDE28PN
NAGY KAPACITÁSÚ
SZÁRÍTÓ

MAYTAG® KERESKEDELMI ELÖLTÖLTŐS
SZÁRÍTÓGÉP
MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉS, KÁRTYÁS
FIZETÉSI LEHETŐSÉG.

Termékleírás
MODEL
MOTOR
Egyfázisú, túlmelegedés elleni védelem,
automatikus leállás.
HP (kw)
Szárító fordulatszáma – RPM
KAPACITÁS

MDE28PN/EXPORT

Igen

50 ± 1
6.7 (190)

Elektromos model - cfm (cmm)
ZAJSZINT

215 (6.1)
58

220-240V/50Hz

MDE export model – amper
ELEKTROMOS FŰTŐSZÁL

25

ÁLLÍTHATÓ SZINTEZŐ LÁBAK
HOZZÁVETŐLEGES SÚLY

Bal vagy
jobb oldali
légkiömlő
Légkiömlő

Export model- feszültség
MEGSZAKÍTÓ/BIZTOSÍTÉK
SZÜKSÉGLET

Export model – watt
LÉGKIVEZETŐ ÁTMÉRŐ – IN. (MM)

OLDALNÉZET

1 ⁄3 (.25)

Cu. ft. (liter)
LÉGÁRAMLÁS

Hangnyomás szintje, Lpa (dbA) (Kpa: ±
10dbA)
ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

Elekromosság

HÁTSÓ
NÉZET

MAXIMÁLIS LÉGKIVEZETÉS
HOSSZA

4600
4 (100)*
Igen

Dobozolva – lbs. (kg)
Dobozolás nélkül – lbs. (kg)

144 (65)
133 (60)

MÉRETEK
Szélesség – in. (mm)

27 (686)

Mélység – in. (mm)
Magasság – in. (mm)

29 (737)
39.25 (997)

Ajtónyílás átmérője – in. (mm)

18.25 (464)

*Használjon 4" (100 mm) átmérőjű merev alumínium vagy horganyzott acél csatornát.
Soha ne használjon műanyag, nem fém vagy éghető csatornát.
A megfelelő telepítéshez lásd a külön utasításokat. A folyamatos termékfejlesztés miatt,
a Maytag fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

90°-os
könyökök
száma
Merev, fém szellőző nyílás
Dobozos
szellőző

Szögletes
szellőző

Flexibilis alumínium nyílás
Dobozos
Szögletes
szellőző
szellőző

