
Desempenho comprovado
Por mais de um século, a Speed   Queen foca 
no segmento de lavanderia. Sabemos o que 
é necessário para fornecer uma máquina de 
alta resistência, durabilidade e desempenho 
como nenhuma outra, e investimos tudo em 
nossa linha de lavadoras de carregamento 
superior. As Speed   Queen® de carregamento 
superior são construídas usando peças em aço 
premium, onde outros usam plástico. Elas foram 
projetadas e fabricadas para oferecer 25 anos 
de desempenho de nível comercial e resultados 
superiores em lavagem dentro da sua casa.

AWNE9RSN125DW01 / AWN63RSN125DW01
E elas são testadas para além dos seus limites em 
nosso laboratório de testes de última geração para 
garantir o tipo de confiabilidade que só se alcança com 
mais de 100 anos de experiência e engenhosidade.

Speed Queen Perfect Wash™
As lavadoras de carregamento superior Speed Queen 
possuem um sistema de lavagem exclusivo, que não só 
garante a melhor lavagem, mas também cuida das suas 
roupas. Nosso sistema de autoenchimento garante 
que cada carga use o volume de água suficiente para 
uma lavagem efetiva. O cesto e o agitador trabalham 
juntos criando um movimento de lavagem suave, que 
movimenta o máximo de água através das roupas, 
garantindo altíssima qualidade não só em termos de 
limpeza, mas de cuidados com os tecidos. 

Control Híbrido de 6 ciclos

Control eletrônico - HEC

Lavadoras de carregamento superior
Speed Queen



Lavadoras de carregamento superior

Especificações AWN63RSN125DW01 AWNE9RSN125DW01

Painel de controle Traseiro Traseiro

Tipo de controle Híbrido de 6 ciclos Eletrônico 

Capacidade do tambor - kg 10,5 10,5

Tamanho do cesto - Litros 90,3 90,3

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

Cor Branca Branca

Tipo de porta Sólida Sólida

Força G 200 200

Velocidade máxima de centrifugação - RPM 820 820

Potência do motor - kW 0,75 0,75

Voltagem 127V/1F/60Hz 127V/1F/60Hz

Entrada de água 3/4” 3/4”

Pressão da água - kPa 1,4 - 8,3 1,4 - 8,3

DIMENSÕES- mm

AxCxP - mm 1092x711x651 1092x711x651

Peso Líquido - kg 84 84

Dimensão com embalagem AxCxP - mm 1143x762x711 1143x762x711

Volume com embalagem - m³ 0,62 0,62

Peso Bruto - kg 89 89

speedqueen.com.br

Ligue para agendar sua instalação e ATIVE SUA GARANTIA 0800-200-0360 ou fale com a Speed Queen: speedqueenbrasil@alliancels.com
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* Com pés niveladores tomados como base.

mm

A 711

B 562

C 1036*

D 1346*

E 660

F 10

G 651

H 737*

I 1092*

J 914*

K 114*

L 203

M 597

N 711

O 597


