
ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

•   Свободно стояща перaлна машина с амортисьори: 
може да се постави на всякакъв под

•  Спестяване на място.

•   Изпълнение стандартно или с монетен апарат

•   Горен,преден и странични панели в атрацитено-сив цвят

•   Отваряне на вратата на 180° за лесно зареждане и 
изваждане на бельото.

•   LED индикатор за актуалния статус на 
програмата.

•   Отброява времето до края на програмата

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРАЛНА МАШИНА

•   Казан и барабан от неръждаема стомана

•   Водеща в индустрията с G-фактор 440 на цетрофуга 
редуцира влагата, намалява времето за сушене 
и разходите за ползване

•   Нова технология на окачване с амортисьори- 
значително намалява вибрациите.

•   Ваничка с 4 отделения за перилни препарати 
.

•   Стандартно изпълнение с отточна помпа, 
изпускателен клапан - опция.

•   Електрическо загряване или с топла вода

•  6 програми на пране

•   Възможност за допълнително програмиране: 

- добавено предпране 
- допълнително време за пране  
- допълнително плакнене

ХАРАКТЕРИСТИКА СУШИЛНА МАШИНА

•  Барабан  от галванизирана стомана

•   Филтър с голям размер, разположен в предната част -  
за лесно почистване

•   Мощен изпускатален вентилатор осигурява кратко  
време за сушене и ниски експлоатационни разходи

•   Електрическо загряване или загряване с газ

•   4 програми за сушене

  ЛЕСНО  
УПРАВЛЕНИЕ

СПЕСТЯВАНЕ  
     НА МЯСТО

ПРЕПОРЪЧВА СЕ 
ЗА ПЕРАЛНИ С-ВА НА 
САМООБСЛУЖВАНЕ

         Комплект професионална пералня и сушилна машини

                           Комплект професионални сушилни машини



ТИП  ПЕРАЛНА МАШИНА

ОБЕМ кг 10

ОБЕМ БАРАБАН лт 96,8

МОТОР

Честотно управление кW 0,67

Обороти центрофуга об/мин 1200

G-фактор 440 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ   1x220-240V 50/60Hz

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО  3x220-240V 50Hz

3×380-415V+N 50 Hz

Загряване електричество kW 4,8

Източване вода

с помпа стандартно

отточен клапан налично

ТИП  СУШИЛНА 

ОБЕМ кг 10

ОБЕМ БАРАБАН лт 198

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ  

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 

1x220-240V 50/60Hz

3x220-240V 50Hz

3×380-415V+N 50 Hz

ЗАГРЯВАНЕ kW 5,2 (230V)

5,3 (400V)ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 

ЗАГРЯВАНЕ НА ГАЗ kW 7,3

МОЩНОСТ МОТОР kW 0,25

ТИП  SPS10 SPSC10 SDS10 SDSC10

МОДЕЛ         перални машини           сушилни машини

Изпълнение   стандартно с жетони/монети стандартно с жетони/монети

РАЗМЕРИ  ВхШхД мм 1986×683×704 1986x683x737

ТРАНСПОРТНИ ДАННИ  

БРУТО кг 193 127 (Ел.) /132 (газ)

НЕТО  кг 177 120 (Ел.) /125 (газ)

Обем в опаковка  

Картоннена опаковка м3 1,25 1,30

Размери в опаковка 

ВхШхД мм 2032×737×832 2032×737×865

Предна страна

Предна страна

Страна

Страна

Задна страна

Задна страна

Primus си запазва правото за промяна на машините 
и спесификациите в настоящата дипляна по всяко време без предварително известие. 
Данните и снимките са само информативни и необвързващи.

www.denex-service.com
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