
Tempo de secagem mais rápido
Em média 45 minutos de secargem

Capacidade extra grande
A mesma capacidade da sua lavadora Speed 
Queen, permitindo que você tire a carga de 
uma e leve imediatamente para a outra.

Segura e higiênica
Uma poderosa explosâo de ar quente 
rapidamente elimina a maioria dos ácaros e 
micro-organismos.

Cuidado com tecidos
Tecnologia de secagem precisa para roupas delicadas. 
Reduz a necessidade de passar as roupas com o Modo 
Anti-Vincos.

Design simples e bem pensado
Grande porta reversível, prateleira de secagem 
acessível, você vai adorar nossas secadoras fáceis de 
usar.

Características
• Capacidade de secagem de 10,5 kg
• Aquecimento eficiente da secadora com 4.000kw
• Compartimento de fibras grande, fácil de limpar
• Porta reversível
• A abertura da porta de 1.913,8cm² facilita a 

colocação e retirada das roupas
• 8 ciclos de secagem
• 4 níveis de temperatura
• 4 modos de secagem
• Modo antivincos e EcoDry

ADEE9BGS545DW01/ ADEE9BSS543DN01

Secadoras elétricas Speed Queen



speedqueen.com.br

Secadoras elétricas
Dados técnicos ADEE9BGS545DW01 ADEE9BSS543DN01

Painel de controle Frontal Frontal

Abertura da porta 180º 180º

Capacidade do Tambor 10,5 kg de roupa 10,5 kg de roupa

Cores Branca Inox

Material do cesto Aço Inoxidável (AISI 304) Aço Inoxidável (AISI 304)

Material do gabinete Aço Inoxidável (AISI 304) Aço Inoxidável (AISI 304)

Dobradiça da porta Aço inox 10” Aço inox 10”

Resistências elétricas - W 5350 5350

Voltagem (A) 220V/1F/60Hz 220V/1F/60Hz

Corrente / Disjuntor - Ampéres (A) 21 21

Exaustão de ar quente (B) Duto semi-rígido de 10cm diâmetro Duto semi-rígido de 10cm diâmetro

Filtro de fiapos frontal interno Sim Sim

Porta reversível Sim Sim

Fácil carregamento e remoção de roupas Porta de 1.913cm2 Porta de 1.913cm2

Ciclos diferentes de secagem 8 8 

Níveis diferentes de temperatura 4 4

Modos diferentes de secagem 4 4

Secagem Anti-Vincos Sim Sim

Secagem Eco-Dry Sim Sim

Ciclos favoritos Sim Sim

Visor de tempo restante Sim Sim

Programar/adiar início de ciclo Sim Sim

Seletor de nível de calor de secagem Sim Sim

Sensor de umidade Sim Sim

Seletor de nível de umidade residual Sim Sim

Travamento das funções do painel Sim Sim
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Necessidades para instalação ADEE9BGS545DW01 ADEE9BSS543DN01

Voltagem (A)

Cabo 6mm2 (se quadro elétrico até a 4,5m da 
máquina)

Cabo 6mm2 (se quadro elétrico até a 
4,5m da máquina)

Cabo 10mm2 (se quadro elétrico a mais de 4,5m 
da máquina)

Cabo 10mm2 (se quadro elétrico a mais 
de 4,5m da máquina)

Corrente / Disjuntor (A) 32 Ampéres 32 Ampéres

Exaustão de ar quente (B) Duto semi-rígido de 10cm diâmetro Duto semi-rígido de 10cm diâmetro

DIMENSÕES E PESO - mm 
sem embalagem (com embalagem)

Largura - mm 683 (737) 683 (737)

Profundidade - mm 711 (832) 711 (832)

Altura - mm 1027 (1156) 1027 (1156)

Peso - kg 66 (70) 66 (70)

Ligue para agendar sua instalação e ATIVE SUA GARANTIA 0800-200-0360 ou fale com a Speed Queen: speedqueenbrasil@alliancels.com


