SOLUÇÕES DE LAVANDERIA COMERCIAL DA SPEED QUEEN®

Lavadoras de
Carregamento Frontal
SFNNXASP543DW01
Construído para uma Perfomance Confiável
Projetada e construída como nenhuma outra, a lavadora
de carregamento frontal Speed Queen® foi desenvolvida
para ser tudo o que as pessoas não imaginavam em uma
máquina de lavar. Com sua revolucionária tecnologia de
balanceamento e sensoriamento, esta lavadora gerencia
e redistribui cargas desequilibradas fornecendo ciclos
ininterruptos, virtualmente eliminando vibrações e operando
tão silenciosamente que os seus vizinhos nem saberão que
está funcionando. A lavadora de carregamento frontal Speed
Queen® também conta com uma incrível velocidade de
força de centrifugação de 440 G removendo mais água das
roupas, encurtando o tempo de secagem e economizando

• Revolucionária tecnologia de balanceamento
• Velocidade de rotação de 1200 RPM líder do setor
• Força de centrifugação 440 G
• Entrada de ficha integrada
• Porta com abertura extra grande de 180º com 1.914 cm²
• Sistema de suspensão robusto
• Display digital de fácil leitura
• Cofre de fichas com grande capacidade
• Precificação de venda em multi-níveis
• Teclas individuais modificadoras de ciclo
• Cesto interno de lavagem em aço durável e inoxidável
• Dispenser com 4 compartimentos para químicos
• Função Alerta de Lavagem™

na conta de energia. E se esta inovação não for suficiente,
nossa silenciosa e otimizada lavadora ainda reduz o
consumo de água. É tudo o que você nunca imaginou em um
equipamento de lavanderia.

Controle
Quantum™ Gold
Este controle permite conexão à internet dos equipamentos
e gerenciamento remoto. O Quantum™ Gold também
oferece benefícios ao proprietário e ao cliente, como
programação e auditorias das máquinas pelo computador,
preços de acordo com a hora do dia, “ciclos da sorte”,
modificadores de ciclo personalizáveis e mais.

Especificações
Detalhes Gerais

SFNNXASP543DW01
Lavadora de Carregamento
Frontal
Quantum Gold
Frontal 10º
Preparado para moeda/
ficha

Descrição
Tipo de Controle
Localização do Controle
Função de Uso
Cesto
Capacidade (kg)
Volume do cesto - litros
Velocidade de Centrifugação - RPM (Força G)
Gabinete
Acabamento do cesto
Cores
Abertura da porta (mm)
Altura do chão à porta (mm)
Conexões
Conexão de entrada de água - pol.
Tipo de Dreno
Potência
Potência do motor - kW
Consumo de energia por ciclo- kW/h
Requisitos elétricos - Voltagem/Hz/Ph (fase do circuito)
Dados para transporte
Peso líquido (kg)
Peso com embalagem (kg)
Dimensões AxLxP - mm
Dimensões com embalagem AxLxP - mm
Volume para transporte - litros

mm

10
96,8
1200 (440)
Aço inoxidável
Branco
610
333
3/4”
Bomba
0,67
0,155
220/60/1
118
122
1127x683x797
1131x762x894
744
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