
Electrolux Professional   
T5190LE Torktumlare med värmepump Optimerad 

för högsta 
prestanda:
Nya T5190LE  
Torktumlare  
med värmepump

Electrolux Professional   

Du hittar mer information om 
Electrolux Excellence och vårt 
sätt att tänka på 
www.electrolux.com/professional
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T5190LE Torktumlare med värmepump 

Bygg på höjden 
för maximal kapacitet 
och sänkta kostnader 

Electrolux Professional   

Flexibel och 
användarvänlig
Det nya Compass Pro®-gränssnittet

Kom igång direkt
Service och underhåll är 
enklare än någonsin

Hög prestanda, 
stora besparingar
Hög avvattning ger 
exceptionell prestanda
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Service på en unik nivå
Alltid i närheten. 
Alltid till hands. 

Tillförlitlig, global närvaro: Electrolux Professional har 
marknadens största servicenätverk med auktoriserade 
partner för alla rutinjobb som installation, reservdelar och 
underhåll. Alla erbjuder kundservice på hög nivå och 
snabb teknisk assistans. Ett globalt servicenätverk som 
kan ge dig expertråd direkt.

  1 900 auktoriserade servicecenter
  Över 7 000 experttekniker
  44 000 reservdelar på lager
   Tillgång till reservdelar i minst tio år efter sista 
 produktionsdatum
   Leverans av reservdelar på 24–48 timmar över hela 

världen
  20 000 kunder servas varje dag



 

Enklare och mer effektiv
Torkresultat i toppklass samtidigt 
som du skonar miljön

Upptäck fördelarna med nya T5190LE torktumlare med värmepump  
– en användarvänlig lösning som innebär besparingar på alla plan:

Vi jobbar hårt för att ta fram produkter av allra högsta kvalitet. Excellence. 

Vi strävar efter att maximera kvaliteten i hela vår verksamhet och inom alla områden: 

medarbetare, innovationer, lösningar och tjänster. 

Det gör våra kunders vardag enklare och mer lönsam.

Electrolux Excellence

Lägre kostnader, högre prestanda
   Den effektiva värmepumpstekniken ger upp till 60% lägre 

energiförbrukning jämfört med konkurrerande modeller. 
Kapaciteten och kvaliteten förblir på samma höga nivå 

   Effektiv avvattning ger korta program (51 minuter*) 

Spara tid och minimera risken för driftstopp
   Det flexibla och enkla Compass Pro®-gränssnittet gör att 

T5190LE är oerhört enkel att använda 
   Snabb och enkel service: Den unika värmepumpsenheten går 

enkelt att dra ut för snabbt och lättåtkomligt underhåll

Kompakt och flexibel
   Installationen går snabbt och innebär inte några höga kostnader 

eftersom det inte krävs någon frånluftsanslutning 
   Flexibilitet på högsta nivå: möjlighet att hänga om luckan,  

tyst drift och minimal uppvärmning av rummet

* Full trumma.   

Bästa resultat 
med effektiv 
värmepumpsteknik

Electrolux Professional   
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NYHET Stor flexibilitet  
med Compass Pro-® gränssnittet
   Tre olika torrhetsgrader samt tre 

valbara tillvalsknappar

Torkresultat i toppklass
Torkprocessen avslutas närtvätten är torr 
med Residual Moisture Control 
   Mäter exakt fukthalt under hela programmet

NYHET Korta torkprogram  
och hög produktivitet  
   Tack vare högeffektiv avvattning och ett 

system som är oberoende av temperatur

NYHET Enkelt och snabbt underhåll
   Unik pumpenhet gör att service  

kan utföras enklare

NYHET Tar liten plats
   Upp till 50% mindre än konkurrenterna

NYHET Låg ljudnivå 
   Värmepumpsenhet med ljud- och 

värmeisolerande hölje

726 mm
721 mm

NYHET Upp till 60% energibesparing (jämfört med standardmodeller)  
med effektiv värmepumpsteknik
   Lägsta förbrukningen bland likvärdiga produkter, men med samma höga kapacitet och kvalitet
  Optimal torkprocess oavsett omgivningstemperatur

NYHET Kom igång direkt  
med låga installationskostnader
   Enkel installation med 1-fas (13A) alternativt 

2-fas (10A) samt vatten och avlopp


