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Όταν η επιχείρηση σας εξαρτάται από καθαρό ιματισμό, η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού
είναι πολύ σημαντική απόφαση. 

Τα προϊόντα μας θα σας προσφέρουν την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία, την απόδοση, και την 
αντοχή που χρειάζεστε για να είστε σίγουροι για την επιλογή σας. 

Με τεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πλυντηρίου και με εργοστασιακή εγγύηση 
έως 10-χρόνια, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα σταθούμε πίσω από κάθε μηχάνημα.

Με ρουλεμάν βαρέως τύπου σε έδρανα από 
χυτοσίδηρο, ατσάλινο άξονα-αστέρα και ένα 
στιβαρό σχεδιασμό πλαισίου που έχει αποδειχθεί 
εδώ και δύο δεκαετίες ότι τα πλυντήρια Dexter 
είναι κατασκευασμένα για την μέγιστη διάρκεια 
ζωής.

ΚΚάθε μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στη 
δοκιμή των 1.000 ωρών out-of balance.

Οι πόρτες από γυαλισμένο χρώμιο, ο ανοξείδωτος 
AΙSI 304 κάδος, ο κύλινδρος, καθώς και τα 
εξωτερικά πάνελ κρατούν το μηχάνημα σε 
εξαιρετική κατάσταση στην διάρκεια των ετών.

Οι ειδικά σχεδιασμένες οπές του κάδου
καθώς και τα πτερύγια δημιουργούν εξαιρετική
δράση πλυσίματος, ενώ ο αποδοτικός
σχεδιασμός του πλυντηρίου εξοικονομεί σε
κάθε κύκλο.

Το στύψιμο με 100 g-force αφαιρεί 
περισσπερισσότερη ποσότητα νερού και βελτιώνει
τον κύκλο εργασιών των πελατών με
εξαιρετική απόδοση πλύσης.

Το πλυντήριο παρέχει ένα ευέλικτο και εύκολο
στη χρήση control με έξι προκαθορισμένους
κύκλους προγραμματισμένους για να ταιριάζουν
στις ανάγκες σας.

Η πρόσβαση στον προγραμματισμό με κλειδί
επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση και αντιμετώπιση
σφαλμάσφαλμάτων.

Ένας νέος ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης
προσφέρει μια σειρά επιλογών στάθμης νερού
για να αυξήσει την απόδοση και να βοηθήσει στην
εξοικονόμηση δαπανών νερού. 

Η κορυφαία εγγύηση 10 ετών καλύπτει το 
πλαίσιο, τον κάδο, τον κύλινδρο, τον άξονα, 
τις τσιμούχες, τα ρουλεμάν καθώς και τα έδρανα.

Μια τριετής εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει 
τα υπόλοιπα.

Βρισκόμαστε πίσω από κάθε μηχάνημα στο 
οποποίο επενδύετε, με τεχνική υποστήριξη για 
όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Οι ρυθμιζόμενες ταχύτητες στυψίματος 
και άλλες προσαρμόσιμες επιλογές επιτρέπουν 
στα πλυντήρια Dexter να ταιριάζουν σχεδόν σε 
οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Αυτό το πλυντήριο Dexter έχει πλάτος μόνο 
76cm ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε 
κκαλύτερα τον χώρο σας.

Τα πλυντήρια Dexter της σειράς C 100G  
διατίθενται σε χωρητικότητες των 9,1kg, 13,6kg,
18,1kg 27,2kg, και 36,3kg.
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Eπαγγελματικά πλυντήρια ρούχων όπου μπορείτε να βασιστείτε.



Υψηλή ταχύτητα εκχύλισης            579 RPM
Ταχύτητα ενδιάμεσης εκχύλισης          449 RPM
Ταχύτητα πλύσης               55 RPM
Μέγεθος κινητήρα               0,75 kW

Ηλεκτρικές απαιτήσεις:

Μοντέλο  Volts / Hz / Φάσεις / Καλωδίωση     Διακόπτης / Running Amps / Μέγεθος Καλωδίου

-10   120 / 60 / 1 εφοδιασμένο          20 amp / 13 amp / εφοδιασμένο
-12   208-240 / 60 / 1 / 2 καλώδιο + γείωση     15 amp / 4 amp / #12  
-12   208-240 / 60 / 3 / 3 καλώδιο + γείωση     15 amp / 4 amp / #12
-59   230 / 50 / 1 / 2 καλώδιο + γείωση       15 amp / 4 amp / 3.5mm2

Συστάσεις εγκατάστασης:
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μηχανημάτων  1.3 cm 
Ελάχιστη απόσταση πίσω από τα μηχανήματα  61 cm
Eλάχιστο συμπυκνωμενο παχος        15.2 cm

Απαιτήσεις Νερού:Χωρητικότητα:

Χωρητικότητα στεγνού βάρους          9.1 kg  
Όγκος κυλίνδρου              76.5 L 

Διαστάσεις Πλυντηρίου:
Ύψος                  111.4 cm              
Πλάτος                  66 cm                
Βάθος                  63.5 cm                     
Άνοιγμα Πόρτας               31.1 cm            
Από Δάπεδο έως Κάτω Μέρος Πόρτας       37.8 cm           
Διάμετρος Κυλίνδρου             53.3 cm           
Βάθος ΚυλίνδρουΒάθος Κυλίνδρου              34.3 cm 

Μέγεθος σωλήνα εισόδου νερού       19 mm
Ρυθμός ροής (ανά λεπτό)         34,1 L
Πίεση (ελάχιστη / μέγιστη)          207-827 kPa
Διάμετρος αποχέτευσης           5.7 cm
Από δάπεδο σε κέντρο αποχέτευσης     15.2 cm

Βάρος:
Καθαρό βάρος               143.8 kg

Συσκευασία:

Βάρος                   154.2 kg
Ύψος                   127 cm
Πλάτος                       69.2 cm
Βάθος                   77.5 cm

Ταχύτητα:
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Λόγω των συνεχών βελτιώσεων των προϊόντων οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για πιο ακριβείς πληροφορίες.
* Οι εγκρίσεις της αντιπροσωπίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του μηχανήματος, συμβουλευτείτε τη Dexter Laundry ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Dexter για λεπτομέρειες


