
ΜΗΝ33ΡΝ
ENERGY ADVANTAGE1 

ΥΨ Η ΛΗ Σ Α Π Ο ΔΟ ΣΗ Σ Π ΛΥΝΤΗΡΙΑ
Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΑΣ Φ Ο ΡΤΩ ΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Παρέχει πιο ακριβείς χρόνους κύκλου και 
πιο ισορροπημένη απόδοση
• Η ανάρτηση έξι σημείων διαθέτει τέσσερις 
αποσβεστήρες και δύο ελατήρια, παρέχοντας 
καλύτερη σταθερότητα για την συσκευή.
• Ένα επιταχυνσόμετρο παρέχει μια ακριβή 
ανάγνωση των κραδασμών.

ΣΥΣΤΗΜΑ DURACORE DRIVE
• Το εξελιγμένο σύστημα μετάδοσης είναι πιο 
αξιόπιστο.**
• Στεγανή, εξελιγμένη, εύκαμπτη τσιμούχα τριών 
επιστρώσεων κρατά την υγρασία μακριά από 
τον άξονα, προστατεύοντας ρουλεμάν υψηλής 
ποιότητας.
• Ειδική ανθεκτική επίστρωση στον άξονα για 
μηδαμινή φθορά.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
• Οι νέοι επεξεργαστές προσφέρουν στους ιδιοκτήτες 
τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις επιλογές 
προγραμμάτων του πλυντηρίου όπως το Super Cycle, 
εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση πλύσης.
Οι επεξεργαστές αυτοί δίνουν επίσης στους πελάτες 
την επιλογή να διαλέξουν τον ιδανικό κύκλο για ατομικές 
ανάγκες πλύσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 40.54 λίτρα νερού 
ανά κύκλο, το οποίο βοηθά στη μείωση της 
ενέργειας και το κόστος του νερού.
• Η αποδεδειγμένα υψηλής απόδοσης τεχνολογία 
του συστήματος TurboWash αποδίδει εξοικονόμηση 
ενέργειας χωρίς να θυσιάζει την απόδοση του 
καθαρισμού.

MAYTAG CONNECT 360°ΤΜ 
ΣΥΜΒΑΤΟ
• Παρέχει αυτοδιάγνωση σε πραγματικό χρόνο 
σε οποιοδήποτε tablet, υπολογιστή ή smartphone 
μέσω του cloud. Τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης 
και των πληροφοριών προσφέρουν στους 

ιδιοκτήτες τον απόλυτο έλεγχο της μηχανής κρατώντας 
σας ενήμερους σχετικά με την εξυπηρέτηση και 
διάγνωση από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.

‘ Compared to previous model, MHN30, based on 18-lb load. 
“ Compared to previous model, MHN30.
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Για πάνω  από 50 χρόνια η Maytag Com mercia l Laundry έχει υποσχεθεί και παρέχει αξιοπιστία. 
Δημιουργούμε αυτήν την ποιότητα φτιάχνοντας ανθεκτικά πλυντήρια και στεγνωτήρια, που 
έχουν κατασκευαστεί για να μπορούν να αντέξουν βαριά χρήση και να διαρκέσουν για χρόνια. 
Σχεδιάζουμε τα μηχανήματά μας για να λειτουργούν αξιόπιστα και για να παράγουν σταθερά 
αποτελέσματα. Τέλος, δίνουμε στα πλυντήρια και τα στεγνωτήριά μας τη δύναμη να κάνουν τη 
δουλειά τους καλά, τον καθαρισμό και το σ τέγνω μα ρούχων γρήγορα και αποτελεσματικά, και να 
δικαιολογούν την εμπιστοσύνη που μας έχει δοθεί για π ολλές γενιές.

ΜΗΝ33ΡΝ
ENERGY ADVANTAGE ™ 

Υ Ψ Η Λ Η Σ Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ Π ΛΥ Ν ΤΗ Ρ ΙΑ  
Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ Σ Φ Ο Ρ ΤΩ ΣΗ Σ

MAYTAG® ENERGY ADVANTAGE™
MICROPROCESSOR CONTROLS, CARD READER-READY OR NON-COIN OPERATION

Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣΤ ΙΚ Α  Π Λ Υ Ν ΤΗ Ρ ΙΟ Υ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΝ33ΡΝ
ΜΟΤΕΡ
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) .054
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όγκος χωρητικότητας κάδου (λίτρα) 88
Διάμετρος κάδου - cm 54.7
Βάθος κάδου - cm 34.1
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟ
m 1.22
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
m 1.83
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - (ΛΙΤΡΑ)
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον ζεστό κύκλο 10.26
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον χλιαρό κύκλο 2.69
Μέση συνολική κατανάλωση νερού ανά κύκλο 40.5*
Τροποποιημένος Παράγοντας Ενέργειας (MEF) 245
Παράγοντας Νερού (WF) 3.50
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ
Τάση 220-240V/50 Η z
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Amps 10
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ -  RPM 40
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ-ΜΕΠΣΤΟΣ A ? . ΣΤΡΟΦΩΝ ( lp m l/Μ ΕΠ ΣΤΗ  q-force 1,000/300
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
Psi (bar) 20-100(1-8)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ
Sound Pressure level, Lpa (dbA) (Kpa:+/- 3.6 dbA) 58
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Ναι
ΧΡΩΜΑ Άσπρο
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Με παλέτα kgr 111
Χωρίς παλέτα kgr 107
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος cm 68.60
Βάθος cm 73.2
Ύψος cm 96.10
Άνοιγμα πόρτας κάδου (cm) 36.2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΤΡΑ ΒΑΣΗ
Ύψος (cm) 7
*Μέσος ό ρος με βάση τις δοκιμές DOE J1 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 τω ν προϊόντω ν η M aytag διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγής τω ν προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

W A R R A N T Y
MAYTAG'COMMERCIAL LAUNDRY

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 οτη ουνήθη 
εμπορική χρήοη, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατααταθούν χωρίς χρέωσπ 
για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, 
αυμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. 
Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύηοης. Βλέπε πλήρη 
εγγύηση για λεπτομέρειες.

ACTIVE COMMERCIAL SYSTEMS Ε.Π.Ε.

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

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