KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE

Esteri P10

TÄYSI KYMPPI
ISO PYYKKI NOPEASTI YHDELLÄ KERTAA

Esteri P10

– perheen lakanapyykki kerralla puhtaaksi
Uusi Esteri P10 -pesukone on oikea valinta, kun pyykkiä pestään kerralla paljon
ja ohjelmien on oltava nopeita. Koneeseen mahtuu 10 kg pyykkiä, joten
perheen lakanapyykki saadaan kerralla puhtaaksi. Nopeiden pesuohjelmien
ansiosta koneella ehditään pestä useita vuoroja illassa. P10 on elementissään
siellä, missä kotitalouskoneiden kestävyys on kovilla.
Yhteiskäyttöön suunniteltua konetta on helppo käyttää; luukku on suuri
ja jokaiselle ohjelmalle on oma valintanappi. Taajuusmuunnettu moottori ja rummun tasapainotusjärjestelmä tekevät koneesta kestävän ja
huolettoman.

Helppo käyttää
Pesukoneen kuusi ohjelmaa ovat helppokäyttöisiä, sillä jokaiselle ohjelmalle
on oma valintanappi. Lisäksi ohjelmaan voi valita lisähuuhtelun tai esipesun
sekä lisähuuhtelun. Merkkivalo näyttää valitun ohjelman ja ohjelman eteneminen näkyy näytössä.

Iso rumpu ja täyttöaukko
Isoon rumpuun mahtuu suuri määrä pyykkiä.
Luukun leveä täyttöaukko (halkaisija 395 mm) ja 180° avautumiskulma
tekevät koneen täyttämisen ja tyhjentämisen sujuvaksi.

Parempi huuhtelu
Patentoidut aallon muotoiset rummun olakkeet kauhovat vettä rummun
alaosasta pyykin päälle. Olakkeet toimivat kumpaankin suuntaan pyöritettäessä. Uusien olakkeiden ansiosta pyykki huuhtoutuu paremmin samalla
säästäen veden kulutusta.

Kestävät rakenteet
Esteri P10 -pesukoneen rakenne tekee koneesta pitkäikäisen
ja huolettoman käyttää. Sisä- ja ulkorumpu ovat korkealaatuista
ruostumatonta terästä, runko on pulverimaalattua galvanoitua
terästä ja laakeripesä alumiinia.
Tehokas iskunvaimennus ja rummun tasapainojärjestelmä
suojaavat konetta epätasaisen lastin rasitukselta. Hiiletön
induktiomoottori on huoltovapaa ja hiljainen.

AMMATTILAISEN LAATUA
Kiinteistöpesulakäytössä koneella on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden
rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5 takuuehdoissa).

Esteri P10
Tekniset tiedot
Malli

Lisävarusteet

P10

Kapasiteetti
- täyttö (täyttösuhde 1:10 - 1:9)
- rummun tilavuus
Linkous
- G-arvo
- maksimi nopeus

kg

9,6 - 10,6

l

96

kp/kg
r/min

440
1200

kW

4,8

Lämmitysteho
- sähkölämmitys
Sähköliitäntä
Vakio lämmitysteho
- virtalaji
- liitäntäjohto
- sulakkeet
- suurin nimellisteho

3N 400V 50 Hz
mm2

5 x 1,5

A

3 x 10

kW

5,5

- vedenpaine

•
•

DN20
Mpa

•

- kylmävesiliitäntä

ulkokierre ¾”

- kuumavesiliitäntä

ulkokierre ¾”

Vedenpoistoliitäntä

•

50

- teho

l/mm

50

- leveys

mm

683

- syvyys

mm

704

- korkeus

mm

1027

kg

113

kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

Rahastinsarja
•

Ø mm

tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
varustettu nukkasuodattimella

Rahastin

0,1 - 0,8

- liitäntä

koneen luukku on ergonomisella		
työskentelykorkeudella

Vedenkeräysallas VA 40

Vesiliitäntä
- putkistokoko

Metallijalusta PKJ

rahastimen liitäntää varten

Ulkomitat

Paino
- nettopaino
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