
NTE

стирально-сушильные машины для мини-прачечных 
прально-сушильні машини  
для міні-пралень 

      ОСОБЕННОСТИ 
- Не требует подготовки фундамента 
- Корпус с порошковым покрытием 
- Внутренний и наружный барабаны из н/ж стали  
- Дверь открывается на 180° для лёгкой загрузки 
и выгрузки  
- Сливная помпа 
- 4 отделения для моющих средств 
- G фактор 440 оставляет меньше влаги, сокращает 
время сушки и затраты на электроэнергию 

   - 6 программ стирки с возможностью изменения  
   времени стирки, добавления предварительной  
   стирки и дополнительного полоскания 

- 5 программ сушки 
ОПЦИИ 

- Верхняя, фронтальная и боковые панели из 
н/ж стали 
- Сливной клапан 
- Версия для прачечных самообслуживания 

 ОСОБЛИВОСТІ 
-  Не потребує фундаменту, встановлюється на 

рівну підлогу 
-  Корпус з порошковим покриттям 
-  Внутрішній и зовнішній барабани з н/ж сталі 
- Двері відкриваються на 180° для легкого  
завантаження та розвантаження  
- Зливна помпа 
- 4 відділення для миючих засобів 
- G фактор 440 залишає менше вологи, скорочує час 
    сушки и затрати на електрику 
- 6 програм прання з можливістю зміни часу прання, додавання попереднього прання і 
додаткового полоскання 
- 5 програм сушіння 

ОПЦІЇ 
• Верхня, фронтальна та бокові панелі з н/ж стали
• Зливний клапан
• Версія для пральні самообслуговування
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
профессиональные стирально-сушильные машины для мини прачечных

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Професійні прально-сушильні машини для міні-пралень

МОДЕЛЬ NTE МОДЕЛЬ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ПРАЛЬНА МАШИНА 

Загрузка 10 кг Завантаження 
Объём барабана  96,8 литра Об’єм бака 

Фактор G 440 Фактор G 
Скорость отжима 1200 об/мин Швидкість віджиму 
Мощность мотора  0,67 кВт Потужність мотора 
Потребление воды 44,3 л/цикл Споживання води 

Подача горячей воды  + Подача гарячої води 
Мощность тенов  4,8 кВт Потужність тенів 

Количество температурных режимов  5 Кількість температурних 
  Давление воды 1,4-8,3 бар Тиск води 

Индикатор стадии цикла + Індикатор етапу циклу 
Материал барабана н/ж сталь Матеріал барабана 

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА СУШИЛЬНА МАШИНА 
Загрузка  10 кг Завантаження 

Объём барабана  201 литра Об’єм бака 
Мощность мотора  0,25 кВт Потужність мотора 

Мощность нагревательного 
 

5,35 кВт Потужність нагрівного елемента 
Цвет белый (опция н/ж сталь) Колір 

Электрическое питание 380В/50Гц/3 Електричне живлення 
Габариты (В x Ш x Г) 1986 x 683 x 704 мм Габарити (В x Ш x Г) 

Габариты в упаковке (В x Ш x Г) 2032 x 737 x 832 мм Габарити в упаковці (В x Ш x Г) 
Вес нетто 177 кг Вага нетто 

Вес брутто 193 кг Вага брутто 

* с ножками установки по уровню, прикрученными к корпусу машины

A 
B
C 

*1678 mm 
*1447 mm
597 mm 

D    213 mm 
e    610 mm 

203 mm 
391 mm 
*938 mm 
*368 mm 
*813 mm 
683 mm 

L  *1986 mm
M *1184 mm
N    52 mm 
O    704 mm 
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