
ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG
Μεγιστοποίηση της επένδυσης σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα.

MHN30PN
MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY AdvANTAGE™ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

   MOdIFIEd ENERGY 
FACTOR 2.48

  wATER FACTOR 3.87 

  CEE TIER III RATEd

CONTROL ME ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
Τα Computer Trac® controls της Maytag®  είναι πολύ εύκολα στον προγραμματισμό 
και τον χειρισμό. Επιπλέον,  παρέχουν στους ιδιοκτήτες την ευελιξία να ρυθμίσουν 
τις τιμές ανάλογα με τη μέρα, την ώρα.

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Η Maytag κατασκεύασε την πρώτη συσκευή που έλαβε την σήμανση ENERGY 
STAR®. Σήμερα προσφέρουμε μια πλήρη σειρά από υψηλής απόδοσης 
επαγγελματικές συσκευές πλυντηρίων & στεγνωτηρίων, από τα υψηλής απόδοσης 
στεγνωτήρια στα υψηλότατης απόδοσης με ENERGY STAR® πλυντήρια, για να σας 

βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε χρήματα και να ανεβάσετε τα κέρδη σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ:
•	 Μεγάλη χωρητικότητα για ογκώδη αντικείμενα
•	 Υψηλής ταχύτητας στύψιμο για μείωση χρόνου στεγνώματος
•	 Εύκολη στη χρήση (με ένα κουμπί) επιλογή κύκλου πλυσίματος
•	 Ευέλικτες επιλογές κύκλων πλυσίματος
•	 Γρήγορος κύκλος που μειώνει τον συνολικό χρόνο πλύσης
•	 Συρτάρι αυτόματου δοσομετρητή απορρυπαντικού, μαλακτικού & λευκαντικού
•	 Μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη λειτουργιών
•	 Control χειρισμού στην εμπρός όψη με γωνία 22° για μεγαλύτερη ευκολία 

ανάγνωσης
•	 Συμβατότητα ADA με προαιρετική βάση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:
•	 Υψηλής Απόδοσης Σχεδιασμός προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση εξόδων
•	 Επιλογή του Super Κύκλου για αύξηση εσόδων
•	 Δυνατότητα διαγνωστικού κύκλου που μειώνει το κόστος επισκευής και 

ελαχιστοποιεί τον χρόνο   διακοπής λειτουργίας
•	 Accu Trac®, Σύστημα ελέγχου με αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων
•	 Συμβατότητα Χρεωστικής κάρτας
•	 Προηγμένα Computer Trac® Controls επιτρέπουν εύκολο προγραμματισμό
•	 Απλός σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:
•	 Εξωτερικό περίβλημα με ειδικής επεξεργασίας πορσελάνη 
•	 Ανθεκτικός και ακριβής μηχανισμός
•	 Ελεγχόμενος επαγωγικός κινητήρας
•	 Η καλύτερη εγγύηση της αγοράς. 5 χρόνια για τα ανταλλακτικά.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ 60% ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ*  
ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ, ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 
*Εμπρόσθιας φόρτωσης πλυντήρια Maytag®  Commercial  συγκρινόμενα με τα κάθετης φόρτωσης πλυντήρια. Μεμονωμένοι υπολογισμοί εξοικονόμησης μπορεί να διαφέρουν. M L 1 0 0 2 2 7 A



Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να 
παραμείνουν ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι 
κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο 
στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική 
υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά 
λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, εξασφαλίζετε την ηρεμία σας

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο 
που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη 
εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση 
για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. 
Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη 
εγγύηση για λεπτομέρειες.

ACTIvE COMMERCIAL SYSTEMS Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ “MAYTAG COMMERCIAL” 
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7Α, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 152 35
TΗΛ.: 210 6849600 & 2106849604   Fax: 210 6849299
www.easywash.gr  -   info@easywash.gr 

MHN30PN
MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY AdvANTAGE™ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ                         
ΜΟΝΤΕΛΟ MHN30PN
MOTEΡ
Μεταβλητής ταχύτητας, αναστρέψιμο, θερμική προστασία, υψηλής 
απόδοσης, ελεγχόμενο επαγωγικό Ναι

Πλύση HP(kw) .09 (.07)
Στύψιμο HP(kw) .54 (.40)
Μέση κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο πλύσης (kWh) 0.54
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ογκος χωρητικότητας κάδου (λίτρα) 91
Διάμετρος κάδου — cm 54.7
Βάθος κάδου — cm 34.1
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ – (ΛΙΤΡΑ)
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον ζεστό κύκλο 13.2
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον χλιαρό κύκλο 6.1
Μέση συνολική κατανάλωση νερού ανά κύκλο 47*
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ
Τάση 220-240V/50Hz
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Αmps 10
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ
Sound pressure level, Lpa (dbA) (Kpa: +/- 3.6 dbA) 58
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΔΟΥ
cm 36.1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
RPM 40
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Μέγιστος αριθμός στροφών (rpm) 1,000
Μέγιστη ταχύτητα g-force 306
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Psi (bar) 20–100 (1–8)
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟ
m 1.22
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
m 1.83
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Ναι
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Με παλέτα kgr 111
Χωρίς παλέτα kgr 107
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος cm 68.60
Βάθος cm 74.3
Ύψος cm 98.30
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΤΡΑ ΒΑΣΗ
Υψος (cm) 7
* Μέσος όρος με βάση τις δοκιμές DOE JI με εργοστασιακή προεπιλογή κύκλων
Οι διαστάσεις είναι για σχεδιαστικούς λόγους μόνο. Για τη σωστή τοποθέτηση δείτε τις κατάλληλες οδηγίες.
Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής 
των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.
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Maytag® Energy Advantage™ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

50.5" 
(1283 mm)

27" 
(686 mm)

38.94" 
(983 mm)

29.25" 
(743 mm)


