Profesionální výkon a účinnost při
praní
Pračky s kapacitou náplně 6,5–32 kg

Miele Professional – nespokojte se s ničím jiným

Ať už se jedná o froté ručníky z oblasti
Wellness a Spa, ložní prádlo v hotelu,
choulostivé svrchní oděvy nebo velké
množství prádla z pečovatelských zařízení
– výkonné pračky Miele Professional s kapacitou náplně 6,5 až 32 kg garantují díky svým
pečlivě sestaveným standardním i speciálním
programům excelentní výsledky praní.
NOVINKA: Řada PERFORMANCE
Profesionální výkony stisknutím jednoho
tlačítka a nejvyšší hospodárnost jsou
poznávacími znameními nových praček
PERFORMANCE od Miele Professional. Díky
příslovečné kvalitě Miele a řídicí jednotce
Profitronic D s 12 stálými programy jsou
perfektní odpovědí na všechny výzvy profesionálního pracovního dne.
NOVINKA: Řada PERFORMANCE PLUS
Nejkratší programy, vynikající výkon při
odstřeďování a jedinečná efektivita při
zacházení se zdroji dělá z nových praček
PERFORMANCE PLUS od Miele Professional nový standard v prádelenství. Díky volně
programovatelné řídicí jednotce Profitronic M
a nekompromisní kvalitě Miele představují
absolutní výkonností špičku.

2

Kvalita
Prvotřídní výsledky při praní, pohodlná obsluha, absolutní spolehlivost - s těmito atributy
mají pračky Miele Professional své pevné
místo v domácích i komerčních prádelnách.
Typická kombinace kvalitních materiálů,
pečlivého zpracování, vyspělé techniky
a praktických inovací se znovu a znovu
osvědčuje při každém dalším náročném
pracovním dni.
Výkon
S pračkami Miele mají všichni uživatelé –
od malých prádelen v gastronomii přes
fullservisové prádelny v pečovatelských
zařízeních až po velké prádelny na hostovské
prádlo – k dispozici výkonné přístroje pro
efektivní průběh práce. Společně se sušičkami a mandly Miele Professional jsou spolehlivými partnery pro podnik jakékoli velikosti.

Efektivita
Pračky Miele nastavují standardy pro optimální bilanci v oblasti ekonomie a ekologie.
Přesné dávkování a využití vody, pracích
prostředků a proudu podle druhu a množství
textilu i stupně znečištění zaručuje maximální energetickou efektivitu a zodpovědné
zacházení se vstupními zdroji – samozřejmě
ve spojení s nejlepšími výsledky při praní
a vynikající ohleduplností ke všem ošetřovaným textiliím.

S Miele Professional se rozhodujete pro
vynikající kvalitu, výkon a efektivitu. Kvalitní
přístroje, které každý den spolehlivě naplní
všechna očekávání, objasňují důvěru
profesionálních uživatelů: 97 % všech
zákazníků* by si opět koupilo přístroj Miele
Professional.

*Dotazník nezávislého institutu "Mercuri International"

Spolehlivost
Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci i dnes - stejně jako kdysi jednáme se zodpovědností k našim produktům a postupům, k našim
zaměstnancům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům.
• Vývoj produktů důsledně zaměřený na kvalitu, trvanlivost
a udržitelný rozvoj
• Inovace „Made in Germany“, které ovlivňují celé odvětví
• Produktový design vyznamenaný již vícekrát za ergonomii
a funkčnost
• Komplexní systémová řešení od jednoho dodavatele
• Nízké provozní náklady po celou dobu používání
• Vynikající zákaznické služby s rozsáhlou sítí servisních techniků
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Řady MALÍ OBŘI a OCTOPLUS
Kapacita náplně 6,5–10 kg

Vstupte do světa profesionální péče o prádlo
Řady přístrojů Malí obři a Octoplus přesvědčí profesionálním výkonem
a kvalitou. Kompaktní rozměry, krátké programy, patentovaný voštinový
buben Miele a programy pro standardní i speciální použití z nich dělají
ideální volbu pro menší provozy a společnosti, které musí každodenně
řešit náročné odstraňování špíny z prádla.
Přístroje v plném rozsahu odpovídají požadavkům evropské směrnice
o strojních zařízeních (2006/42/EG) a poskytují tak profesionální úroveň
ochrany během každodenního pracovního dne.
Výhody Miele
• Profesionální výkon také při malém množství prádla
• Krátká doba trvání programů
• Komplexní výbava standardními i speciálními programy
• Na malé ploše lze přístroje sestavit do sloupu pro praní a sušení
• Při servisních prohlídkách jsou všechny součástky snadno přístupné
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Řídicí jednotka Profitronic L Vario
Rychlá a jednoduchá volba programů

Výkon v každé oblasti
Řada přístrojů Malí obři a Octoplus nabízí díky řídicí jednotce Profitronic L Vario četné programy pro standardní použití, ale i programy pro
celou řadu specifických odvětví a textilií. Díky tomu jsou ideální pro
všechny uživatele, kteří se každodenně potýkají s náročnými úkoly v
oblasti praní a sušení:
• Hotelnictví a gastronomie
• Domovy pro seniory a pečovatelská centra
• Živnostenské provozy (např. kadeřnictví, pekařství, řeznictví)
• Sport, fitness a wellness, kosmetika
• Ubytovací a volnočasová zařízení, prádelny
• Sportovní spolky, jezdecké kluby
Flexibilní koncept obsluhy řídicí jednotky Profitronic L Vario dovoluje
sladit přístup k programům přesně podle požadavků různých skupin
uživatelů.

Režim „Standard“: Obsluha má přístup ke všem standardním programům a k programům pro cílové skupiny

Režim „Přímá volba programu“: Obsluha může používat 4 přednastavené programy prostřednictvím tlačítek pro přímou volbu

1

2

3

4

Režim „Přímá volba programu a další“: Obsluha může používat celkem
12 přednastavených programů prostřednictvím tlačítek pro přímou
volbu nebo displeje
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Pračky MALÍ OBŘI
Kapacita náplně 6,5 kg / řídicí jednotka Profiline L a Profitronic L Vario

Pračka

PW 5065

PW 6065 Vario

Řídicí jednotka

Profiline L

Profitronic L Vario

Kapacita náplně [kg]

6,5

6,5

Objem bubnu [l]

59

59

Max. rychlost odstřeďování [ot./min]

1.400

1.400

g-faktor/zbytková vlhkost* [%]

526/47

526/47

Doba trvání programu** [min]

49

49

Ohřev

EL

EL

Odpad [LP DN 22 / AV DN 70]

LP nebo AV

LP nebo AV

Čelní stěna barva/materiál

LW nebo ED

LW nebo ED

Vnější rozměry V/Š/H [mm]

850/595/725

850/595/725

EL = elektro, LP = vypouštěcí čerpadlo, AV = vypouštěcí ventil, LW = lotosová bílá, emailováno, ED = vnější opláštění nerez
* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profiline L
• Displej s ukazatelem všech informací
v požadovaném jazyce
• Speciální programy pro džíny, outdoor,
záclony, tmavé prádlo, impregnace atd.
• Programovací funkce specifické pro různé
cílové skupiny (pekaři, řezníci, kadeřníci,
sportovní kluby, penziony atd.)
Řídicí jednotka Profitronic L Vario
• 4 tlačítka pro přímou volbu plus otočný volič
• Displej s ukazatelem všech informací
v požadovaném jazyce
• Programy pro termickou a chemotermickou
dezinfekci
• Koncept obsluhy pro individuální použití
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Miele voštinový buben: Patent EP 0 935 687 B1

Výhody
• Exkluzivně u Miele: Šetrná péče o prádlo díky
patentovanému voštinovému bubnu
• Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční
programy, mimo jiné dle seznamu Institutu
Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu
• Vysoký výkon na malé ploše:
Sloup na praní a sušení vyžaduje méně než
0,5 m² plochy
Volitelné příslušenství
• Dávkovací moduly pro automatické dávkování
tekutých čisticích prostředků
• Podstavce pro ergonomické vkládání
a vykládání prádla
• Inkasní systémy pro optimální provoz
samoobslužných zařízení

Pračky OCTOPLUS
Kapacita náplně 8–10 kg / řídicí jednotka Profitronic L Vario

Pračka/WT-sloup

PW 6080 Vario

PW 5105 Vario

PWT 6089

Řídicí jednotka

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Kapacita náplně [kg]

8

10

2x8

Objem bubnu [l]

80

100

80/180

Max. rychlost odstřeďování [ot./min]

1.300

1.100

1.300

g-faktor/zbytková vlhkost* [%]

520/44

370/50

520/44

Doba trvání programu** [min]

53

53

53/57

Ohřev

EL

EL

EL

Odpad [LP DN 22 / AV DN 70]

LP nebo AV

LP nebo AV

LP

Čelní stěna barva/materiál

LW, modrá nebo ED

modrá

modrá nebo ED

Vnější rozměry V/Š/H [mm]

1.020/700/727

1.020/700/827

1.930/700/752

EL = elektro, LP = vypouštěcí čerpadlo, AV = vypouštěcí ventil, LW = lotosová bílá, emailováno, ED = vnější opláštění nerez
* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu, suché k uložení

Řídicí jednotka Profitronic L Vario
• 4 tlačítka pro přímnou volbu plus otočný volič
• Displej s ukazatelem všech informací
v požadovaném jazyce
• Programy pro termickou a chemotermickou
dezinfekci
• Koncept obsluhy pro individuální použití

Miele voštinový buben: Patent EP 0 935 687 B1

Výhody
• Exkluzivně u Miele: Šetrná péče o prádlo díky
patentovanému voštinovému bubnu
• Bezpečná dezinfekce:
Speciální dezinfekční programy, mimo jiné
dle seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují
bezpečnou hygienu
Výhody PWT 6089 Vario
• Vysoký výkon na malé ploše:
Sloup na praní a sušení vyžaduje méně než
0,6 m² plochy
Volitelné příslušenství
• Dávkovací čerpadla pro automatické
dávkování tekutých čisticích prostředků
• Podstavce pro ergonomické vkládádní
a vykládání prádla
• Inkasní systémy pro optimální provoz
samoobslužných zařízení
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NOVINKA:
Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
Patentovaný voštinový buben 2.0 Inovativní
geometrie prací vany
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NOVINKA:
Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
Patentovaný voštinový buben 2.0
Inovativní geometrie prací vany
Optimalizovaný rytmus praní EcoSpeed
Volitelně s vážícím soklem
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NOVINKA: OneFingerTouch
Jednoduchá a pohodlná obsluha
díky automatickému zámku dvířek
Snadné vkládání a vykládání prádla
díky 415 mm širokému otvoru dvířek
Nová dvířka pračky s průměrem 415 mm jsou dimenzována mimořádně
velkoryse. Mimo to jsou vybavena novým patentovaným systémem
OneFingerTouch: Pro uzavření stačí pouze lehké zatlačení prstem.
Tím se dvířka automaticky při spuštění programu zajistí a po ukončení
programu opět odjistí.

Miele zámek dvířek: Patent DE 10 2013 226 726 A1
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NOVINKA: Voštinový buben 2.0
Optimální péče o prádlo díky patentovanému
voštinovému bubnu 2.0 s novými sprchovacími
žebry
Sprchovací žebra voštinového bubnu 2.0 odebírají vodu během procesu praní směrem nahoru. Díky novému uspořádání otvorů ve sprchovacích žebrech "osprchuje" takto textilie v procesu praní až 500 litrů vody
a zajistí tak intenzivní provlhčení. Díky plástvové struktuře stěny bubnu
přitom prádlo jemně klouže po vodním filmu.

Miele voštinový buben 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
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NOVINKA: Inovativní prací vana
Nižší spotřeba vstupních zdrojů díky optimalizované
geometrii prací vany
Vysoce efektivní využívání vody a energie
Díky nové geometrii prací vany je buben umístěn mimořádně těsně
v prací vaně. V její prohlubni jsou ponořena topná tělesa. To umožňuje
velmi nízkou hladinu prací lázně a následně i podstatné úspory:
Pračky PERFORMANCE PLUS potřebují zhruba o 20% méně vody
a o 30% méně energie* než předchozí generace.

* Program pro barevné prádlo 60 °C, řada PW 6xx7
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NOVINKA: EcoSpeed
Perfektní výsledky praní v nejkratším čase
a při maximální efektivitě
Nová technologie praní v pračkách řady PERFORMANCE Plus zajišťuje
perfektně čisté prádlo při krátké době praní a nízké spotřebě vody i
energie.
Metoda EcoSeed pracuje se stoupající a klesající rychlostí otáčení bubnu. V počáteční fázi zajišťuje pomalé otáčení bubnu to, že se sprchovací žebra naplní co nejvíce pracím roztokem. Následující efekt sprchy
pak sám zabezpečí i při nejnižších stavech vody rychlé provlhčení
textilií.
Po procesu vhlčení následuje zvýšení otáček, čímž se textilie přitisknou
na stěnu bubnu a stlačí se. Tato komprimace přispívá k dalšímu zlepšení při proplachování textilií, t.z. účinky praní se tím ještě zintenzivní.
Potom se rychlost otáčení bubnu opět sníží, textilie se znovu rozvinou
a mohou nasát více pracího roztoku.
Změna v rychlosti otáčení bubnu mezi efektem sprchy a komprimací
se opakuje vícenásobně a zaručuje perfektní výsledek praní.

* program pro barevné prádlo 60 °C, řada PW 6xx7
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NOVINKA: Připraveno pro volitelný vážící sokl
Nejvyšší efektivita při využití vstupních zdrojů
díky dodatečnému vybavení vážícím soklem
Optimální využítí pracích prostředků, vody a energie
také při nižším množství prádla
Pračky PERFORMANCE PLUS lze dodatečně vybavit soklem s
integrovanými váhovými čidly. Tímto způsobem může řídicí jednotka
Profitronic M určit přesnou hmotnost vloženého prádla a regulovat tak
velmi precizně potřebné množství vody, energie pro ohřev a pracího
prostředku.

* program pro barevné prádlo 60 °C, řada PW 6xx7
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Pro skvělé výkony v prádelně
Další výhody přístroje

Mimořádně tichý provoz díky vysoce
účinému tlumení pomocí zdvojených
pružin
Vysoce účinný systém se dvěma na sobě
nezávislými pružinami a současně i s dalšími
tlumiči propůjčuje pračkám podstatně zvýšenou stabilitu. Tak se minimalizují otřesy, které
působí na podlahu během odstřeďování.
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Miele Systém zvojených pružin: Patent EP 2 423 369 A1

Snadná instalace kompaktního přístroje
pomocí nízkozdvižného vozíku
Vnější rozměry pračky (šířka resp. hloubka)
jsou již od počátku přizpůsobeny rozměrům
standardních dveří 800 resp. 900 mm.
Základna přístroje je uzpůsobena tak,
aby bylo možné snadné přemístění pomocí
nízkozdvižného vozíku. Tak je možná jednoduchá a plynulá přeprava bez demontáže
přídavných dílů.
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„Pečlivě promyšlené inovace a kvalita bez kompromisů
– přesně tak se pozná Miele Professional. Nové pračky
PERFORMANCE jsou pro mě nejlepším spojením výkonu
a hospodárnosti!“
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Pračky PERFORMANCE
Kapacita náplně 13–20 kg / řídicí jednotka Profitronic D

Pračka

PW 413

PW 418

Řídicí jednotka

Profitronic D

Profitronic D

Kapacita náplně [kg]

13–14

18–20

Objem bubnu [l]

130

180

Max. rychlost odstřeďování [ot./min]

1.025

950

g-faktor/zbytková vlhkost* [%]

360/50

360/50

Doba trvání programu** [min]

52

52

Ohřev

EL

EL

Odpad [DN 70]

AV

AV

Čelní stěna barva/materiál

modrá

modrá

Vnější rozměry V/Š/H [mm]

1.352/799/1.010

1.452/924/950

EL = elektro, AV = vypouštěcí ventil
* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profitronic D
• 6 tlačítek pro přímou volbu
• 12 programů
• Displej s ukazatelem všech informací
v požadovaném jazyce
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Miele voštinový buben 2.0: Patent EP 2 700 744 B1

Výhody
• Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
• Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky
nové geometrii prací vany
• Mimořádně tichý provoz také při vysokých
otáčkách díky účinnému systému tlumení
• Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo
a čištění díky patentovanému voštinovému
bubnu 2.0 s novými sprchovacími žebry

Volitelné příslušenství
• Dávkovací čerpadla pro automatické
dávkování tekutých čisticích prostředků
• Podstavce pro ergonomické vkládání
a vykládání prádla
Nové pračky PERFORMANCE jsou k dispozici
i ve speciálním provedení pro specifické
požadavky při profesionálním úklidu a čištění
budov a pro oblast samoobslužných prádelen.

Řídicí jednotka Profitronic D
PW 413, PW 418

Rychle k nejlepšímu programu
Pračky PERFORMANCE jsou vybaveny řídicí jednotkou Profitronic
D pro mimořádně snadné a bezchybné ovládání. Veškeré informace
jsou zobrazeny formou krátkého textu na displeji, je možná volba z 11
různých jazyků.
Ovládání disponuje 12 základními programy, u kterých lze dodatečně
nastavit důležité parametry jako jsou např. teplota, počet otáček, hmotnost náplně nebo doba trvání programu. Také je možné zadat aktuální
hmotnost náplně a odpovídajícím způsobem tak redukovat spotřebu
vody, energie a pracího prostředku. Řídicí jednotka je připravena na
připojení až 12 dávkovacích čerpadel.
Volba programu je mimořádně intuitivní díky šesti tlačítkům na nerezovém ovládacím panelu. Pět nejpoužívanějších programů lze uložit pod
tlačítka 1-5 a je tak možné je spustit pouhým stisknutím. Další programy lze zvolit a spustit aktivací tlačítka 6 a výběrem v menu programů.
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„Mimořádně výkonné, bezpodmínečně spolehlivé a přitom tak
všestranné, že vyperou a vyčistí jak lůžkoviny a provozní textil,
tak i prádlo našich klientů. S pračkami PERFORMANCE PLUS
nasazuje Miele Professional opět laťku pořádně vysoko!“
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Pračky PERFORMANCE PLUS
Kapacita náplně 10–20 kg / řídicí jednotka Profitronic M

Pračka

PW 811

PW 814

PW 818

Řídicí jednotka

Profitronic M

Profitronic M

Profitronic M

Kapacita náplně [kg]

11–12

14–16

18–20

Objem bubnu [l]

110

140

180

Max. rychlost odstřeďování [ot./min]

1.150

1.075

1.075

g-faktor/zbytková vlhkost* [%]

460/45

460/45

460/45

Doba trvání programu** [min]

45

45

45

Ohřev

EL/D/HW/bez ohřevu

EL/D/HW/bez ohřevu

EL/D/HW/bez ohřevu

Odpad [DN 70]

AV

AV

AV

Čelní stěna barva/materiál

nerez

nerez

nerez

Vnější rozměry V/Š/H [mm]

1.352/799/940

1.452/924/850

1.452/924/950

EL = elektro, D = pára, HW = horká voda, AV = vypouštěcí ventil
* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profitronic M
• 6 tlačítek pro přímou volbu plus otočný volič
• Volně programovatelné ovládání se 199
místy pro programy
• Velký výběr programů pro specifické
požadavky uživatelů
• Displej s ukazatelem všech informací
v požadovaném jazyce
• Čtečka čipových karet
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Miele Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1

Výhody
• Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
• Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky
nové geometrii prací vany
• Mimořádně tichý provoz také při vysokých
otáčkách díky účinnému systému tlumení
• Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo
a čištění díky patentovanému voštinovému
bubnu 2.0 s novými sprchovacími žebry
• Mimořádné výkony díky optimalizovanému
rytmu praní EcoPulseWash
• Velmi nízká zbytková vlhkost díky vysokému
g-faktoru
• Vysoký každodenní výkon díky velmi
krátkým programům

Volitelné příslušenství
• Dávkovací čerpadla pro automatické
dávkování tekutých čisticích prostředků
• Podstavce pro ergonomické vkládání
a vykládání prádla
• Vážící sokl
• Modul pro zpětné získávání vody
• Sběr provozních dat

Řídicí jednotka Profitronic M
PW 811, PW 814, PW 818

Volně programovatelná řídicí jednotka Profitronic M
Volně programovatelná řídicí jednotka Profitronic M je inovací z výrobního závodu Miele na elektronické součástky a byla koncipována,
aby přesně splnila individuální požadavky všech uživatelů. Už z výroby
jsou k dispozici programy pro nejrůznějsí použití v hotelnictví/gastronomii, stejně jako v domovech pro seniory a pečovatelských zařízeních
až po čištění textilií požárních jednotek a zdravotnických záchranných
sborů. Mimo to lze sestavit vlastní programy s volně nastavitelnými
parametry a je možné je uložit až na 199 míst pro programy.
Pohodlná obsluha
Instrukce pro obsluhu následují ve stručném textu zobrazeném na velkém displeji. Pro často se měnící personál v prádelnách lze zvolit jazyk
ovládání z 11 světových jazyků. Multifunkční volič dovoluje rychlou
přímou volbu různých programů a jejich parametrů, jako jsou např.
teplota nebo počet otáček.

Ovládání čipovou kartou
Alternativně lze programy obsluhovat i pomocí čipové karty. Takto je
možné vypnout vybrané programy nebo způsoby použití a tím případně
předejít nesprávnému způsobu obsluhy. Také nové programy je možné
přes čipovou kartu snadno nahrát.
Standardní sběr provozních dat
Všechny pračky Miele s řídicí jednotkou Profitronic M mají standardně integrovaný modul pro sběr provozních dat. Tímto způsobem lze
zálohovat posledních 300 průběhů programů a zobrazit je na displeji
ovládání:
• Datum, číslo přístroje a dobu zapnutí
• Množství vody, množství prádla, dávkování, energie
• Program, teplota a doba provozu
• Dávkování
Další výhody plně elektronického ovládání
• Optické rozhraní pro diagnostiku zákaznických služeb a update
programů
• Rozhraní pro inkasní zařízení
• Rozhraní pro modul RS 232
• Vzdálený servis s diagnostikou chyb přes rozhraní RS 232
• 6 signálů dávkování se vstupem pro ukazatele prázdného stavu
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Řada PROFITRONIC M
Kapacita náplně 24–32 kg / řídicí jednotka
Profitronic M

Vysoký výkon při velkém množství prádla
Všude tam, kde je nutné vyprat velké množství prádla přesvědčí pračky
řady Profitronic M svým spolehlivým výkonem. Už od počátku byly
přístroje projektovány pro každodenní profesionální provoz a nabízejí
celou řadu sofistikovaných funkcí pro hladký a efektivní průběh pracovního procesu.
Přednosti Miele
• Nejlepší praní a čištění díky patentovanému voštinovému bubnu Miele
• Vysoký výkon díky velkému objemu bubnu
• Volně programovatelná řídicí jednotka Profitronic M
s integrovaným sběrem provozních údajů
• Vynikající efektivita díky velmi vysokému g-faktoru ve fázi
odstřeďování
• Jsou možné různé druhy ohřevu (elektro, plyn, pára přímá/nepřímá)
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Pračky PROFITRONIC M
Kapacita náplně 24–32 kg / řídicí jednotka Profitronic M

Pračka

PW 6241

PW 6321

Řídicí jednotka

Profitronic M

Profitronic M

Kapacita náplně [kg]

24

32

Objem bubnu [l]

240

320

Max. rychlost odstřeďování [ot./min]

1.100

1.000

g-faktor/zbytková vlhkost* [%]

542/43

448/47

Doba trvání programu** [min]

46
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Ohřev

EL/G/D ind./D dir.

EL/G/D ind./D dir.

Odpad [DN 70]

AV

AV

Čelní stěna barva/materiál

nerez

nerez

Vnější rozměry V/Š/H [mm]

1.640/1.265

1.640/1.085/1.272

EL = elektro, G = plyn, D ind. = pára nepřímá, D dir. = pára přímá, AV = vypouštěcí ventil
* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profitronic M
• 6 tlačítek pro přímou volbu plus otočný volič
• Volně programovatelné ovládání se 199
místy pro programy
• Velký výběr programů pro specifické
požadavky uživatelů
• Displej s ukazatelem všech informací
v požadovaném jazyce
• Čtečka čipových karet
Výhody
• Exkluzivně u Miele: šetrná péče o prádlo
díky patentovanému voštinovému bubnu
• Velmi nízká zbytková vlhkost díky
• Vysoký každodenní výkon díky velmi
krátkým programům
• Spotřeba na míru díky automatickému
vážícímu systému
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Volitelné příslušenství
• Dávkovací čerpadla pro automatické
dávkování tekutých čisticích prostředků
• Podstavce pro ergonomické vkládání
a vykládání prádla
• Modul pro zpětné získávání vody
• Sběr provozních dat

Přesvědčivé výkony

Kapacita [kus] / objem bubnu [l]

80

110

130

140

180

240

320

Peřina

–

1

1

2

2

3

3

Polštář

–

2

3

4

5

6

7

Peřina/polštář

–

–

1/1

1/2

1/3

2/2

3/2

Spacák

–

1

1–2

3

3–4

4

5

Zásahový oblek

–

5

Zásahový oblek s vypínatelnou vložkou

1–2

2

3

3–4

4

2

3

4

5

6–7

8–9

Respirační masky

4–5

9

12

13

16

19

25

Protichemický ochranný oblek

–

–

1

1–2

2

3

4

Sedlová podložka

3–4

7

9

11

12

15

18

Letní deka

1

2

2–3

2–3

3

3–4

4–5

Zimní deka

–

1

1–2

1–2

2

2–3

3
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Řídicí jednotka Profitronic M
Univerzální programy praní
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Program

Popis

Ložní prádlo a froté textil

Bílé a barevné textilie z bavlny, lnu a směsných tkanin

Potahy na matrace

Vodopropustné potahy ze syntetik

Wellness a froté prádlo

Bílé a barevné textilie z bavlny, lnu nebo směsných tkanin se silným znečištěním olejem nebo mastnotou

Župany

Župany z bavlny nebo směsných tkanin

Kuchyňský textil

90 °C program pro silně znečištěné textilie z bavlny, lnu nebo směsných tkanin

Stolní textil

90 °C program pro silně znečištěné bílé nebo barevné textilie z bavlny, lnu nebo směsných tkanin

Záclony

Textilie ze syntetických vláken nebo umělého hedvábí

Peřiny

Péřové nebo prachové peřiny, polštáře

Peřiny ze syntetických vláken

Peřiny a polštáře ze syntetických vláken

Peřiny z přírodních vláken

Peřiny a deky z přírodních vláken, které lze prát v pračce

Termická dezinfekce

Dezinfekce při 90 °C a době setrvání 10 min, pro textilie z bavlny, lnu

Termická dezinfekce RKI

Dezinfekce dle specifikace Institutu Roberta Kocha

Chemotermická dezinfekce

Dezinfekce při 40 °C a době setrvání 20 min, pro textilie z bavlny a směsných tkanin

Chemotermická dezinfekce

Dezinfekce dle specifikace Institutu Roberta Kocha

Inkontinence

Pratelné plenkové systémy vč. dezinfekce při 95°C a době setrvání 15 min

Fekální prádlo

Silně znečištěné spodní prádlo z bavlny vč. dezinfekce při 95°C a době setrvání 10 min

Sluice

Dezinfekce dle specifikace National Health Service pro Velkou Británii

Mopy

Praní resp. dezinfekce mopů z bavlny nebo směsných tkanin

Mopy finální vystrojení

Mopy finálně vystrojené čisticími resp. dezinfekčními prostředky

Mopy nové

Praní nových mopů

Rohože

Rohože pro zachytávání nečistot

Leštící kotouče

Leštící kotouče

Hadry

Hadry z bavlny, směsných tkanin nebo mikrovlákna

Hadry finální vystrojení

Hadry finálně vystrojené čisticími resp. dezinfekčními prostředky

Ochranné oděvy

Praní resp. praní/impregnace ochranných požárních obleků Nomex, bund, kalhot

Masky

Dýchací masky s hlavovými upínacími popruhy

CSA

Protichemický ochranný oblek z povrstveného vícevrstvého laminátu

WetCare

Pro háklivé svrchní oděvy

Vlna

Vlna nebo vlněné směsi s označením vlna pro ruční praní

Impregnace

Pratelné textilie (např. outdoorové oděvy)

Jezdecké textilie

Koňské deky, sedlové podložky, kamaše, návleky, bandáže, textilní ohlávky

Trikoty a sportovní dresy

Textilie z polyesteru nebo polyamidu, s nebo bez elastanu

Holenní chrániče

Textilie z polyesteru, polyamidu, polyethylenu, polypropylenu, ethylenvinylu

Outdoorové oděvy

Textilie z polyamidu a membránových produktů

Funkční spodní prádlo

Textilie z polyesteru/směsi elastanu, polyamidu/směsi elastanu nebo polypropylenu

Speciální program WetCare
Mokré čištění svrchních oděvů z choulostivých, syntetických a funkčních vláken je
nedílnou součástí moderní péče o prádlo.
Originální systém mokrého čištění WetCare, vyvinutý Miele, splňuje veškeré předpoklady pro vynikající výsledky čištění a oproti
chemickému čištění nabízí neporazitelné
výhody.
• Svěží vůně textilií
• Příjemný pocit při nošení oděvů
• Optimální odstranění nečistot rozpustných
ve vodě
• Proces WetCare je vysoce šetrný
k životnímu prostředí

Další informace v prospektu:
"WetCare – originální systém mokrého čištění pro
svrchní oděvy"

Perfektní čištění mopů a hader
Pračky MOPSTAR s kapacitou náplně 6,5–20
kg jsou specializované na přípravu úklidových
textilií a umožňují značné úspory pracovního
času, vody a chemikálií.
• Exkluzivně u Miele: Šetrná příprava
úklidových textilií díky patentovanému
voštinovému bubnu
• Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému
adaptéru dávkování jsou tekutá média
vedena přímo do zásuvky pro dávkování
pracích prostředků
• Exkluzivně u Miele: Zvláště pečlivé
čištění mopů díky patentovanému odvodnění
• Ready-to-use: Mopy a hadry jsou vyprány a
připraveny v jednom kroku
• Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční
programy, včetně seznamu Institutu Roberta
Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

Další informace v prospektu:
"MOPSTAR – Pračky pro úklid a čištění
budov"

Kontrola hygieny pro prádelenské přístroje
Testovací systémy ProHygiene a ProHygiene
plus od Miele umožňují snadnou kontrolu
dezinfekce při procesu praní
• V Německu je podle směrnic RKI a VAH
požadována každoroční kontrola
• Jednoduše realizovatelné díky
zákaznickému servisu Miele
• Obsáhlý protokol a vyhodnocení
• Certifikát o úspěšném testu
Kontrola hygieny pro všechny pračky Miele
• Kontrola dezinfekčního výkonu
prostřednictvím bioindikátorů. Certifikát
nezávislého institutu jako potvrzení dodržení
směrnic RKI a VAH.
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Immer besser
Miele kvalita Made in Germany

Testováno na 30.000 hodin provozu
Kvalitní materiály, propracovaný systém tlumení a robustní vložení bubnu zajišťují vynikající odolnost, trvanlivost a tichý provoz. Aby se mohli
uživatelé vždy na pračky Miele spolehnout, provádí se jejich intenzivní
testování. Mimořádně náročné je zatížení celkového závěsného agregátu s tlumiči a jednotkou pohonu (motor a pohonový řemen), které
ukazují následující testy.

Zátěžové testy
• Životnost: 30.000 provozních hodin (odpovídá 15 letům
při 8 hodinách/den a 252 pracovních dnech/rok)
• Systém zavírání: 60.000 cyklů otevření – zavření – zamčení –
odemčení
• Dávkovací zásobník: 30.000 cyklů otevření - zavření
• Vypínání/zapínání: 100.000 stisknutí vypínače
• Praní: 1.000 hodin při 60 °C a 95 °C s různou náplní
• Elektronika: 10.000 hodin při extrémně vysokém zatížení
• Motor: 30.000 hodin trvalý pohon chladicího ventilátoru
frekvenčního měniče
100% kontrola
Každý přístroj prochází před expedicí výstupní kontrolou.
Zde jsou prováděny další testy a archivovány výsledky.
• Zkouška odporu ochranného vodiče
• Kontrola nevyváženosti
• Vysokonapěťová zkouška
• Kontrola napouštění vody a druhu ohřevu
Pouze v případě, že pračka zvládla veškeré testy na výbornou, je uvolněna pro expedici. Všechny pračky jsou v plném rozsahu ve shodě s
bezpečnostními nařízeními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG.
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CORA GASTRO s.r.o.
Traktorova 1
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 7724 340
poprad@cora-gastro.sk
www.cora-gastro.sk

Immer besser
filozofií: Immer besser – „Vždy lepší“. Tento
výstižný slogan je základem pro pověstnou
kvalitu, trvanlivost a inovativnost označení
„Made in Germany“. Je to závazek, který
profesionál-ním uživatelům potvrzuje, že se
rozhodli pro ten správný výrobek.

Vynikající
Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů
i servisu je důvodem, proč zákazníci pravidelně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější
značkou. Uznávaná vyznamenání jako
MX Award, iF, reddot Design Awards
a Německá cena za udržitelný rozvoj dokazují
vynikající pozici Miele také v oblasti designu,
managementu kvality a vztahu k životnímu
prostředí.

Kompetentní
Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional
s mimořádnou důkladností kvalitní pračky,
sušičky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční
automaty. Pečlivě vybrané příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují
dosáhnout za pomocí přístrojů Miele vždy
optimální výkon a efektivitu.

• Podrobné informace k technickým datům,
výbavě a příslušenství
• Stažení prospektů ke skupinám produktů,
okruhům použití atd.
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