
Κατάλογος προϊόντων 
Πλυντήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια
Miele Professional. Immer Besser.
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Ολόκληρα συστήματα από έναν μόνο 
προμηθευτή
Η Miele προσφέρει επαγγελματικό εξοπλισμό 
φροντίδας ιματισμού, προσαρμοσμένο στις 
δικές σας ανάγκες. Πλυντήρια, στεγνωτήρια 
και σιδερωτήρια υψηλής απόδοσης, καθώς 
και μια μεγάλη ποικιλία από εξαρτήματα, 
εξασφαλίζουν τέλεια φροντίδα ιματισμού και 
γρήγορη επεξεργασία σε όλες τις εφαρμογές 
- σε μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
ιματισμού ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων 
και παιδικούς σταθμούς που συμμορφώνονται 
με τα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής. Αλλά 
και οι εταιρείες καθαρισμού, τα καθαριστήρια 
με κερματοδέκτη, οι υπηρεσίες διάσωσης, τα 
κέντρα ιππασίας και τα στεγνοκαθαριστήρια 
επίσης θα βρουν την κατάλληλη λύση στις 
συσκευές φροντίδας ιματισμού της Miele 
Professional.

Ποιότητα
Χάρη στην γνωστή τους ποιότητα, τα φορτία 
έως και 32 kg και τις εξατομικευμένες 
λύσεις στεγνώματος και φινιρίσματος, οι 
συσκευές φροντίδας ιματισμού της Miele 
Professional είναι τα δυνατά χαρτιά κάθε 
laundry: ο συνήθης συνδυασμός υλικών 
υψηλής ποιότητας, προσεκτικής εργασίας 
και πρακτικών καινοτομιών έχει αντέξει 
στο χρόνο, ξανά και ξανά. Και πάντοτε, τα 
χαρακτηριστικά όπως ο πατενταρισμένος 
κυψελωτός κάδος της Miele διασφαλίζουν 
σχολαστική και ιδιαίτερα απαλή φροντίδα του 
ιματισμού.

Ασφάλεια
Όλες οι συσκευές φροντίδας ιματισμού 
συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Μηχανημάτων. 
Συνεπώς, πληρούν τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις αναφορικά με την εργασιακή 
ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων 
στην καθημερινή τους εργασία.

Απόδοση
Επωφεληθείτε καθημερινά από τις τέλειες 
διαδικασίες πλύσης, τις δυνατότητες 
στεγνώματος και σιδερώματος που 
αντικατοπτρίζουν κορυφαίες οικονομικές 
επιδόσεις. Τα νέα πλυντήρια ρούχων 
PERFORMANCE PLUS για μία ακόμη φορά 
υπογραμμίζουν την εξοικονόμηση φυσικών 
πόρων που χαρακτηρίζει τη Miele. Όλα τα 
στεγνωτήρια και σιδερωτήρια λειτουργούν με 
ιδιαίτερα αποδοτικά συστήματα ενέργειας 
και θέρμανσης. Και υπάρχει ένα ακόμη 
πλεονέκτημα: όλες οι συσκευές είναι 
προσεκτικά σχεδιασμένες για απλή χρήση 
χωρίς προβλήματα, και αριστεύουν ως προς 
την κορυφαία εργονομία τους.

Συσκευές φροντίδας ιματισμού από τη Miele Professional
Οτιδήποτε λιγότερο είναι συμβιβασμός!

Οι συσκευές Miele Professional αποτελούν 
μία απόφαση για κορυφαία απόδοση και 
ποιότητα. Συσκευές υψηλής ποιότητας 
που ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις 
προσδοκίες των πιο απαιτητικών πελατών 
σε καθημερινή βάση, υπογραμμίζουν την 
εμπιστοσύνη των επαγγελματιών χρηστών 
της Miele: το 97 % όλων των πελατών* θα 
αγόραζε ξανά από τη Miele την επόμενη 
φορά.

Αξιοπιστία
Ως οικογενειακή επιχείρηση τέταρτης πλέον γενιάς, στη Miele οι 
ενέργειές μας εξακολουθούν να απορρέουν από μια αίσθηση ευθύνης 
απέναντι στα προϊόντα, τις διαδικασίες αλλά και τους υπαλλήλους, 
τους συνεργάτες μας και το περιβάλλον.

•  Ανάπτυξη προϊόντων με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα, την 
ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα

•  Καινοτομίες «Made in Germany»
•  Βραβευμένη εργονομία, λειτουργικότητα και σχεδιασμός προϊόντων
•  Ολόκληρα συστήματα από έναν μόνο προμηθευτή
•  Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε όλο τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος (Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας)
•  Εξαιρετικό after-sales service που προσφέρει συνολική  

κάλυψη και γρήγορη ανταπόκριση
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Άριστη τεχνολογία για απαιτητικούς χρήστες
Κορυφαία απόδοση σε κάθε επαγγελματικό κλάδο

Οι επαγγελματίες χρήστες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί - και έχουν κάθε 
δικαίωμα να είναι! Απαιτούν επιδόσεις πρώτης τάξεως και σύντομους 
κύκλους λειτουργίας σε συνδυασμό με εξαιρετική οικονομία και 
αξιοπιστία. Οι συσκευές φροντίδας ιματισμού της Miele Professional 
συνδυάζουν όλες αυτές τις ιδιότητες και αριστεύουν σε κάθε στάδιο 
της απαιτητικής καθημερινής εργασιακής ρουτίνας.

Αυτή η υπόσχεση δεν ισχύει μόνο για επιχειρήσεις όπου τα τέλεια 
αποτελέσματα πλυσίματος, στεγνώματος και σιδερώματος έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών, όπως στα ξενοδοχεία, τα 
εστιατόρια και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Κάθε εφαρμογή 
έχει και τις δικές της, χαρακτηριστικές προκλήσεις, π.χ. τα υπολείμματα 
αλευριού σε φούρνους, το αίμα και το λίπος στα κρεοπωλεία, το γράσο 
και τα λιπαντικά σε συνεργεία, καλλυντικά και κρέμες σε σπα, και τα 
σφουγγαρόπανα και τα πανιά καθαρισμού των εταιρειών καθαρισμού.

Οι συσκευές φροντίδας ιματισμού της Miele Professional 
ανταποκρίνονται σε όλες αυτές τις προκλήσεις με τεχνολογίες υψηλών 
επιδόσεων, με βασικά προγράμματα που έχουν δοκιμαστεί διαχρονικά 
και πρωτοποριακά ειδικά προγράμματα για κάθε επιχείρηση και για 
κάθε τύπο ακαθαρσίας. Το αποτέλεσμα: τέλεια και απαλή φροντίδα 
ιματισμού - για απαιτητικούς χρήστες κάθε κλάδου.

Πλυντήρια / Φορτίο 5,5–6,5 kg 8–10 kg 10–20 kg 24–32 kg 16–32 kg
Μικροί Γίγαντες •
Octoplus •
Performance •
Performance Plus •
Profitronic M •
Καθαρής-ακάθαρτης πλευράς •
MopStar •

Στεγνωτήρια / Χωρητικότητα κάδου 130 l 180–200 l 250–325 l 400–500 l 800 l
Μικροί Γίγαντες •
Octoplus •
Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο Octoplus •
Profitronic B • •
Profitronic B Plus • • •
Profitronic M • • •

Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας • • •

SlimLine • •

Σιδέρωμα / Απόδοση 13–15 kg/h 33–60 kg/h 75–96 kg/h 115–235 kg/h
HM 16 •
PM 12 •
PM 13 / PM 14 •
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Πλυντήρια ρούχων
Επισκόπηση προϊόντων

Οι μοναδικές καινοτομίες που αντανακλούν το κορυφαίο επίπεδο 
ποιότητας της Miele, ορίζουν νέα πρότυπα για την κατανάλωση 
νερού και ενέργειας, την ταχύτητα, την εργονομία και τη διάρκεια 
ζωής. Η νέα σειρά μοντέλων PERFORMANCE και PERFORMANCE 
PLUS ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες σε ό,τι αφορά την 
φροντίδα ιματισμού.

Πρωτοποριακές και πατενταρισμένες λύσεις αναδεικνύουν την ηγεσία 
της Miele Professional στην αγορά. Με αποκλειστικά χαρακτηριστικά και 
λεπτομέρειες, η Miele Professional ορίζει επανειλημμένως νέα πρότυπα 
σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την ευκολία χρήσης, την 
απόδοση καθαρισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Κορυφαία χαρακτηριστικά πλυντηρίων
•  Βέλτιστη φροντίδα του ιματισμού και τέλειος καθαρισμός χάρη στον 

πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο 2.0 με νέο σχεδιασμό των πτερυγίων 
του κάδου

•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ειδικά για 
συγκεκριμένες εφαρμογές

•  Πλυντήρια καθαρής/ακάθαρτης πλευράς
•  Πλυντήρια MopStar, ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των 

εταιρειών καθαρισμού.

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
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Σύστημα ελέγχου ProfiLine B
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στον πίνακα 

ελέγχου
•  Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για 

τη θερμοκρασία πλύσης, την ταχύτητα 
στυψίματος και τον υπολειπόμενο χρόνο 
λειτουργίας.

•  Μεμονωμένη επιλογή δοσομετρητή υγρού

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Σύστημα ελέγχου Profitronic l Vario
•  4 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 

γλώσσα
•  Προγράμματα θερμικής και θερμοχημικής 

απολύμανσης
•  Διασυνδέσεις χρήστη για εξατομικευμένες 

εφαρμογές
•  Μεμονωμένη επιλογή δοσομετρητή υγρού

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Εξαιρετική φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Ασφαλής απολύμανση: Ειδικά προγράμματα 
απολύμανσης,  
καθώς και προγράμματα εγκεκριμένα από 
το ινστιτούτο υγείας RKI, διασφαλίζουν 
αξιόπιστη υγιεινή.

Κορυφαία χαρακτηριστικά PWT 6089 Vario
•  Κορυφαία απόδοση με μικρές διαστάσεις: 

Μια κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
καταλαμβάνει λιγότερο από 0,6 m² πολύτιμου 
χώρου στο δάπεδο.

Πλυντήριο/Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο PW 5082 PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089

Σύστημα ελέγχου ProfiLine B Symbols Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Φορτίο [kg] 8 8 10 2 x 8

Χωρητικότητα κάδου [l] 80 80 100 80/180

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.200 1.300 1.100 1.300

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 440/50 520/44 370/50 520/44

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 54 53 53 53/57

Τύπος θέρμανσης EL EL EL EL

Αποχέτευση [Αντλία DN 22 / Βαλβίδα DN 70] Αντλία ή Βαλβίδα Αντλία ή Βαλβίδα Αντλία ή Βαλβίδα Αντλία

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue Octoblue ή ED Octoblue Octoblue ή ED

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.020/700/727 1.020/700/727 1.020/700/827 1.930/700/752

EL = Ηλεκτρικό, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης, LW = Λευκό, εμαγιέ, ED = Ανοξείδωτο περίβλημα
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το ζεστό τελικό ξέβγαλμα, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60 °C, γέμισμα με ζεστό νερό, Κανονικό στέγνωμα

Πλυντήρια OCTOPLUS
Φορτίο 8–10 kg / Σύστημα ελέγχου ProfiLine B και Profitronic L Vario

Πλυντήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Φορτίο 5,5–6,5 kg / ProfiLine L και Profitronic L Vario

Πλυντήριο ρούχων PW 5065 PW 6065 Vario

Σύστημα ελέγχου ProfiLine L Profitronic L Vario

Φορτίο [kg] 6,5 6,5

Χωρητικότητα κάδου [l] 59 59

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.400 1.400

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 526/47 526/47

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 49 49

Τύπος θέρμανσης EL EL

Αποχέτευση [Αντλία DN 22 / Βαλβίδα DN 70] Αντλία Αντλία ή Βαλβίδα

Χρώμα πρόσοψης / υλικό LW ή ED LW ή ED

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 850/595/725 850/595/725

EL = Ηλεκτρικό, LP = Αντλία αποχέτευσης, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης, LW = Λευκό, εμαγιέ, ED = Ανοξείδωτο περίβλημα
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το ζεστό τελικό ξέβγαλμα, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60 °C, γέμισμα με ζεστό νερό

Σύστημα ελέγχου ProfiLine L
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Πλήρεις ονομασίες προγραμμάτων στον 

πίνακα χειρισμού
•  Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για 

τη θερμοκρασία πλύσης, την ταχύτητα 
στυψίματος και τον υπολειπόμενο χρόνο 
λειτουργίας.

•  Μεμονωμένη επιλογή δοσομετρητή υγρού

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Κορυφαία απόδοση με μικρές διαστάσεις: 
Μια κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 m² 
πολύτιμου χώρου στο δάπεδο.

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario
•  4 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 

γλώσσα
•  Προγράμματα θερμικής και θερμοχημικής 

απολύμανσης
•  Διασυνδέσεις χρήστη για εξατομικευμένες 

εφαρμογές
•  Μεμονωμένη επιλογή δοσομετρητή υγρού

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Ασφαλής απολύμανση: Ειδικά προγράμματα 
απολύμανσης, καθώς και προγράμματα 
εγκεκριμένα από το ινστιτούτο υγείας RKI, 
διασφαλίζουν αξιόπιστη υγιεινή.

•  Κορυφαία απόδοση με μικρές διαστάσεις: 
Μια κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 m² πολύτιμου 
χώρου στο δάπεδο.

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη χρήση 

σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1 Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη
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ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: Πλυντήρια PERFORMANCE
Φορτίο 13–20 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic D

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: Πλυντήρια PERFORMANCE PLUS
Φορτίο 10–20 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Σύστημα ελέγχου Profitronic D
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
•  12 προγράμματα
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 

γλώσσα

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Απλό κλείσιμο πόρτας με OneFingerTouch
•  Αποτελεσματική χρήση πόρων χάρη στον 

πρωτοποριακό σχεδιασμό τυμπάνου
•  Αποτελεσματικό σύστημα ανάρτησης για 

εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, ακόμα και σε 
υψηλές στροφές

•  Αποκλειστικότητα Miele: Βέλτιστη φροντίδα 
του ιματισμού και τέλειος καθαρισμός χάρη 
στον πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο 2.0 με 
νέο σχεδιασμό των πτερυγίων του κάδου

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με 

199 θέσεις προγραμμάτων.
•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων - 

Προγράμματα πλύσης για συγκεκριμένες 
εφαρμογές

•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 
γλώσσα

•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Απλό κλείσιμο πόρτας με OneFingerTouch
•  Αποτελεσματική χρήση πόρων χάρη στον 

πρωτοποριακό σχεδιασμό τυμπάνου
•  Αποτελεσματικό σύστημα ανάρτησης για 

εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, ακόμα και σε 
υψηλές στροφές

•  Βέλτιστη φροντίδα του ιματισμού και τέλειος 
καθαρισμός χάρη στον πατενταρισμένο 
κυψελωτό κάδο 2.0 με νέο σχεδιασμό των 
πτερυγίων του κάδου

•  Υψηλή απόδοση πλύσης με τον 
βελτιστοποιημένο μηχανισμό πλύσης 
EcoSpeed

•  Υψηλός παράγοντας g για εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας

•  Ιδιαίτερα σύντομοι κύκλοι πλύσης για 
καθημερινή διεκπεραίωση μεγάλων όγκων

Πλυντήριο ρούχων PW 413 PW 418

Σύστημα ελέγχου Profitronic D Profitronic D

Φορτίο [kg] 13–14 18–20

Χωρητικότητα κάδου [l] 130 180

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.025 950

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 360/50 360/50

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 52 52

Τύπος θέρμανσης EL EL

Αποχέτευση νερού [DN 70] AV AV

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.352/799/1.010 1.452/924/950

EL = Ηλεκτρικό, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το ζεστό τελικό ξέβγαλμα, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60 °C, γέμισμα με ζεστό νερό

Πλυντήριο ρούχων PW 811 PW 814 PW 818

Σύστημα ελέγχου Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Φορτίο [kg] 11–12 14–16 18–20

Χωρητικότητα κάδου [l] 110 140 180

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.150 1.075 1.075

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 460/45 460/45 460/45

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 45 45 45

Τύποι θέρμανσης EL EL EL

Αποχέτευση νερού [DN 70] AV AV AV

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Ανοξείδωτο Ανοξείδωτο Ανοξείδωτο

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.352/799/940 1.452/924/850 1.452/924/950

EL = Ηλεκτρικό, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το ζεστό τελικό ξέβγαλμα, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60 °C, γέμισμα με ζεστό νερό

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Βάση ζύγισης για τοποθέτηση εκ των 

υστέρων
•  Μονάδα ανακύκλωσης νερού
•  Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας

Κυψελωτός κάδος Miele 2.0: Πατέντα EP 2 700 744 B1Κυψελωτός κάδος Miele 2.0: Πατέντα EP 2 700 744 B1
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Πλυντήρια MOPSTAR
Φορτίο 6,5–10 kg / Σύστημα ελέγχου ProfiLine Mop

Πλυντήριο ρούχων PW 5064 MOPSTAR 60

Σύστημα ελέγχου ProfiLine Mop

Φορτίο [kg] 6,5

Χωρητικότητα κάδου [l] 59

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.400

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 526/<25

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 53

Τύπος θέρμανσης EL

Αποχέτευση νερού [DN 70] AV

Χρώμα πρόσοψης / υλικό LW

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 850/595/725

EL = Ηλεκτρικό, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης, LW = Λευκό, εμαγιέ
* Ακριβής υπολειπόμενη υγρασία ανάλογα με τη σφουγγαρίστρα, ** Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Mop Standard» 60 °C, με σύνδεση κρύου νερού

Σύστημα ελέγχου Profiline Mop
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Ειδικά προγράμματα για υφάσματα που 

χρησιμοποιούν οι εταιρείες καθαρισμού
•  Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για 

τη θερμοκρασία πλύσης, την ταχύτητα 
στυψίματος και τον υπολειπόμενο χρόνο 
λειτουργίας.

•  Μεμονωμένη επιλογή δοσομετρητή υγρού

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένος 
προσαρμογέας δοσομέτρησης υγρού 
απορρυπαντικού για την παροχή υγρών 
απορρυπαντικών απευθείας στον 
δοσομετρητή απορρυπαντικού

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένος 
κύκλος προ-στυψίματος για την 
απομάκρυνση χονδρών υπολειμμάτων πριν 
από την έναρξη του κύκλου πλύσης

•  Τέλεια αποτελέσματα σε σφουγγαρίστρες 
και πανιά καθαρισμού

•  Ασφαλής απολύμανση: Ειδικά προγράμματα 
απολύμανσης, καθώς και προγράμματα 
εγκεκριμένα από το ινστιτούτο υγείας RKI, 
διασφαλίζουν αξιόπιστη υγιεινή.

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Κουτί φίλτρου χνουδιών από ανοξείδωτο 

ατσάλι για την αφαίρεση χνουδιών και 
μεγαλύτερων σωματιδίων από την πλύση

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Προσαρμογέας δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού Miele: Πατέντα EP 1 835 063 B1
Λειτουργία προ-στυψίματος Miele: Πατέντα  EP 2 003 236 B1
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Πλυντήρια PROFITRONIC M
Φορτίο 24–32 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Πλυντήρια καθαρής-ακάθαρτης πλευράς
Φορτίο 16–32 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με 

199 θέσεις προγραμμάτων.
•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων - 

Προγράμματα πλύσης για συγκεκριμένες 
εφαρμογές

•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 
γλώσσα

•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

•  Υψηλός παράγοντας g για εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας

•  Ιδιαίτερα σύντομοι κύκλοι πλύσης για 
καθημερινή διεκπεραίωση μεγάλων όγκων

•  Σύστημα αυτόματης ζύγισης για κατανάλωση 
αναλόγως του φορτίου

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με 

199 θέσεις προγραμμάτων.
•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων - 

Προγράμματα πλύσης για συγκεκριμένες 
εφαρμογές

•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 
γλώσσα

•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Μοντέλο καθαρής-ακάθαρτης πλευράς 

για εγκατάσταση σε διαφραγματικό τοίχο 
ανάμεσα σε δύο χώρους

•  Αυτόματη ρύθμιση θέσης και ασφάλιση 
κάδου στο τέλος του κύκλου πλύσης

•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 
ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

•  Υψηλός παράγοντας g για εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας

•  Ιδιαίτερα σύντομοι κύκλοι πλύσης για 
καθημερινή διεκπεραίωση μεγάλων όγκων

•  Σύστημα αυτόματης ζύγισης για κατανάλωση 
αναλόγως του φορτίου

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Μονάδα ανακύκλωσης νερού
•  Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη 

δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Μονάδα ανακύκλωσης νερού
•  Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας

Πλυντήριο ρούχων PW 6241 PW 6321

Σύστημα ελέγχου Profitronic M Profitronic M

Φορτίο [kg] 24 32

Χωρητικότητα κάδου [l] 240 320

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.100 1.000

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 542/43 448/47

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 46 47

Τύποι θέρμανσης Ηλεκτρικό, αέριο, έμμεσος ατμός/άμεσος ατμός Ηλεκτρικό, αέριο, έμμεσος ατμός/άμεσος ατμός

Αποχέτευση νερού [DN 70] AV AV

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Ανοξείδωτο Ανοξείδωτο

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.640/1.265 1.640/1.085/1.272

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D ind. = Έμμεσος ατμός, D dir. = Άμεσος ατμός, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το ζεστό τελικό ξέβγαλμα, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60 °C, γέμισμα με ζεστό νερό

Πλυντήριο ρούχων PW 6163 PW 6243 PW 6323

Σύστημα ελέγχου Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Φορτίο [kg] 16 24 32

Χωρητικότητα κάδου [l] 160 240 320

Μέγ. ταχύτητα στροφών [max. rpm] 1.025 975 975

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 400/46 360/46 360/41

Διάρκεια προγράμματος** [λεπτά] 55 53 61

Τύποι θέρμανσης Ηλεκτρικό, έμμεσος ατμός, άμεσος 
ατμός/ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό, έμμεσος ατμός, άμεσος 
ατμός/ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό, έμμεσος ατμός, 
άμεσος ατμός/ηλεκτρικό

Αποχέτευση νερού [AV DN 70] AV AV AV

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.718/1.153/1.070 1.718/1.384/1.070 1.718/1.605/1.070

EL = Ηλεκτρικό, D ind. = Έμμεσος ατμός, EL-D dir. = μετατρέψιμο από ηλεκτρικό σε άμεσο ατμό, AV = Βαλβίδα αποχέτευσης
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το ζεστό τελικό ξέβγαλμα, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60 °C, γέμισμα με ζεστό νερό

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1 Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1

Το τεστ υγιεινής για συσκευές φροντίδας 
ιματισμού
Το σύστημα δοκιμής ProHygiene της Miele 
διευκολύνει την πραγματοποίηση ενός απλού 
τεστ της απόδοσης απολύμανσης ενός 
προγράμματος πλύσης.
•  Στη Γερμανία απαιτούνται ετήσιοι έλεγχοι
•  Εύκολη εκτέλεση από το Miele Service
•  Περιεκτική σύνταξη πρωτοκόλλου και 

αξιολόγηση
•  Απονομή πιστοποιητικού με την επιτυχή 

ολοκλήρωση των δοκιμών
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Στεγνωτήρια
Επισκόπηση προϊόντων

Τα στεγνωτήρια της Miele Professional είναι το ιδανικό συμπλήρωμα 
στην υψηλής ποιότητας φροντίδα ιματισμού. Στεγνώνοντας 
γρήγορα, απαλά και με ακρίβεια μια μεγάλη γκάμα υφασμάτων, οι 
συσκευές αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη φροντίδα του ιματισμού 
και αριστεύουν σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
διατήρηση ενεργειακών πόρων.

Πρωτοποριακές και πατενταρισμένες λύσεις αναδεικνύουν την ηγεσία 
της Miele Professional στην αγορά. Με αποκλειστικά χαρακτηριστικά 
και λεπτομέρειες, η Miele Professional ορίζει επανειλημμένως νέα 
πρότυπα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την ευκολία 
χρήσης, την απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

•  Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος Miele για απαλή φροντίδα του 
ιματισμού

•  Πατενταρισμένο σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα στεγνώματος 
με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα υφάσματα

•  Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο στέγνωμα, 
συγκεκριμένα για χοντρά υφάσματα, χάρη στην πατενταρισμένη 
διαδικασία Air Recycling Plus

•  Άλλα συστήματα θέρμανσης: Αέριο, ζεστό νερό και τεχνολογία 
αντλίας θερμότητας
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Στεγνωτήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Φορτίο 6,5 kg / Σύστημα ελέγχου Profiline L

Στεγνωτήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Φορτίο 6,5 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario

Στεγνωτήρια PT 5135 C PT 5136

Σύστημα ελέγχου ProfiLine ProfiLine

Σύστημα στεγνώματος Με συμπύκνωση υδρατμών Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 6,5 6,5

Χωρητικότητα κάδου [l] 130 130

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 81 36

Τύπος θέρμανσης EL EL

Ισχύς [kW] 3,45 6,14

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα –/– -/DN 100

Χρώμα πρόσοψης / υλικό LW ή ED LW ή ED

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 850/595/710 850/595/710

EL = Ηλεκτρικό, LW = Λευκό, εμαγιέ, ED = Ανοξείδωτο περίβλημα
* Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά»  **Περιέχει φθοριωμένους υδρογονάνθρακες σε ερμητικά σφραγισμένο κύκλωμα, Ψυκτικό R134a, Ποσότητα ψυκτικού 0,50 kg, Πιθανή εκπομπή 
αερίων θερμοκηπίου: 1430 kg CO₂ e

Σύστημα ελέγχου ProfiLine L
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Πλήρης ονομασία προγραμμάτων στον 

πίνακα χειρισμού
•  Οθόνη με ένδειξη υπολ. χρόνου και 

θερμοκρασίας

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Κορυφαία απόδοση με μικρές διαστάσεις: 
Μια κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 m² 
πολύτιμου χώρου στο δάπεδο.

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario
•  4 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 

γλώσσα
•  Διασυνδέσεις χρήστη για εξατομικευμένες 

εφαρμογές

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Κορυφαία απόδοση με μικρές διαστάσεις: 
Μια κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 m² πολύτιμου 
χώρου στο δάπεδο.

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ

Στεγνωτήρια PT 7135 C PT 7136

Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Σύστημα στεγνώματος Με συμπύκνωση υδρατμών Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 6,5 6,5

Χωρητικότητα κάδου [l] 130 130

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 81 36

Τύπος θέρμανσης EL EL

Ισχύς [kW] 3,45 6,14

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα –/– -/DN 100

Χρώμα πρόσοψης / υλικό ED LW ή ED

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 850/595/710 850/595/710

EL = Ηλεκτρικό, LW = Λευκό, εμαγιέ, ED = Ανοξείδωτο περίβλημα
* Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά»  **Περιέχει φθοριωμένους υδρογονάνθρακες σε ερμητικά σφραγισμένο κύκλωμα, Ψυκτικό R134a, Ποσότητα ψυκτικού 0,50 kg, Πιθανή εκπομπή 
αερίων θερμοκηπίου: 1430 kg CO₂ e
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Στεγνωτήρια OCTOPLUS
Φορτίο 8 kg / Σύστημα ελέγχου ProfiLine B Symbol και Profitronic L Vario

Στεγνωτήρια PT 8301 PT 8303

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Profitronic B Plus

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 12–15 12–15

Χωρητικότητα κάδου [l] 300 300

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 33 33

Τύποι θέρμανσης EL/G EL/G

Ισχύς EL/G/WP [kW] 13,5/18/– 13,5/18/–

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.800/711/1.089 1.800/711/1.089

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο
* Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά»  **Περιέχει φθοριωμένους υδρογονάνθρακες σε ερμητικά σφραγισμένο κύκλωμα, Ψυκτικό R134a, Ποσότητα ψυκτικού 1,35 kg, Πιθανή εκπομπή 
αερίων θερμοκηπίου: 1430 kg CO₂ e

Στεγνωτήρια SLIMLINE
Φορτίο 8–15 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic  (B ή B Plus)

Σύστημα ελέγχου ProfiLine B Symbol
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στην πρόσοψη
•  Οθόνη με ένδειξη υπολ. χρόνου και 

θερμοκρασίας

Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario
•  4 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 

γλώσσα
•  Διασυνδέσεις χρήστη για εξατομικευμένες 

εφαρμογές

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Σύστημα ελέγχου Profitronic B
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Ρυθμίσεις χρόνου με προσαυξήσεις των 5 

λεπτών, από 5 έως 60 λεπτά
•  4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας: Κρύο, χαμηλή, 

μέση, υψηλή
Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Αισθητήρες ελέγχου για 12 προγράμματα

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Χάρη στον λεπτό σχεδιασμό, με πλάτος 

μόλις 711 mm, χωράει ακόμα και στους 
μικρότερους χώρους.

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη χρήση 

σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Στεγνωτήρια PT 5186 PT 7186 PT 7189 PT 7189

Σύστημα ελέγχου Profiline B Symbol Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 8 8 8 8

Χωρητικότητα κάδου [l] 180 180 180 180

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 42 37 37 37

Τύποι θέρμανσης EL EL/G EL EL

Ισχύς EL/G [kW] 6,15/– 7,94/8,0 7,94/8,0 7,94/8,0

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα -/DN 100 -/DN 100 -/DN 100 -/DN 100

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue Octoblue ή ED ED Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.020/700/763 1.020/700/763 1.020/700/763 1.020/700/763

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, ED = Ανοξείδωτο περίβλημα
* Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά»

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 C2 Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 C2
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Σύστημα ελέγχου Profitronic B
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Ρυθμίσεις χρόνου με προσαυξήσεις των 5 

λεπτών, από 5 έως 60 λεπτά
•  4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας: Κρύο, χαμηλή, 

μέση, υψηλή

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Ανακύκλωση του προθερμασμένου αέρα για 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο 
στέγνωμα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Στεγνωτήρια PROFITRONIC B
Φορτίο 10–20 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic B

Στεγνωτήρια PT 8251 PT 8331 PT 8401

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Profitronic B Profitronic B

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 10–13 13–16 16–20

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325 400

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 22 24 24

Τύποι θέρμανσης EL/G EL/G G

Ισχύς EL/G/D [kW] 12,20–14,50/15/– 16,50–19,40/18/– 20,30–24,20/21,50/28

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο
* Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά»

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ
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Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Αισθητήρες ελέγχου για 12 προγράμματα

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

υφασμάτων με τον πατενταρισμένο 
κυψελωτό κάδο3

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Ανακύκλωση του προθερμασμένου αέρα για 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο 
στέγνωμα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Αισθητήρες ελέγχου για 12 προγράμματα

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Ανακύκλωση του προθερμασμένου αέρα για 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο 
στέγνωμα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Στεγνωτήρια PROFITRONIC B Plus
Φορτίο 10–20 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus

Στεγνωτήρια PROFITRONIC B Plus
Φορτίο 20–40 kg /  Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus

Στεγνωτήρια PT 8253 PT 8333 PT 8403

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 10–13 13–16 16–20

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325 400

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 23 24 24

Τύποι θέρμανσης EL/G EL/G EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW] 12,20–14,50/15/– 16,50–19,40/18/– 20,30–24,20/21,50/28

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός
* Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά»

Στεγνωτήρια PT 8503 PT 8803

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 20–25 32–40

Χωρητικότητα κάδου [l] 500 800

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 24 29

Τύποι θέρμανσης EL/G/D EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW] 24,40-29,40/30/35 32,50–38,80/36/40,50

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.640/1.206/1.002 1.640/1.206/1.368

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός
* Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά»

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ
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Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με 

199 θέσεις προγραμμάτων.
•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων - 

Προγράμματα πλύσης για συγκεκριμένες 
εφαρμογές

•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική 
γλώσσα

•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Αποκλειστικότητα Miele: Χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο 
στέγνωμα, συγκεκριμένα για χοντρά 
υφάσματα, χάρη στην πατενταρισμένη 
διαδικασία Air Recycling Plus

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με 

199 θέσεις προγραμμάτων.
•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων - 

Προγράμματα πλύσης για συγκεκριμένες 
εφαρμογές

•  Εμφάνιση των διαθέσιμων προγραμμάτων 
στην οθόνη στην τοπική γλώσσα

•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο Miele

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Αποκλειστικότητα Miele: Χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο 
στέγνωμα, συγκεκριμένα για χοντρά 
υφάσματα, χάρη στην πατενταρισμένη 
διαδικασία Air Recycling Plus

Στεγνωτήρια PROFITRONIC M
Φορτίο 10–20 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Στεγνωτήρια PROFITRONIC M
Φορτίο 20–40 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Στεγνωτήρια PT 8257 PT 8337 PT 8407

Σύστημα ελέγχου Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 10–13 13–16 16–20

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325 400

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 22 24 24

Τύποι θέρμανσης EL/G EL/G EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW] 12,50–14,50/15/– 16,50–19,40/18,00/- 20,30–24,20/21,50/28

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός
* Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά»

Στεγνωτήρια PT 8507 PT 8807

Σύστημα ελέγχου Profitronic M Profitronic M

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg] 20–25 32–40

Χωρητικότητα κάδου [l] 500 800

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 24 29

Τύποι θέρμανσης EL/G/D EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW] 24,40–29,40/30/40,50 32,50–38,80/36/40,50

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.640/1.206/1.018 1.640/1.206/1.384

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός
* Διάρκεια προγράμματος στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά»

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ
Miele Air Recycling Plus: Πατέντα EP 1 682 715 B1

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Σύστημα Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ
Miele Air Recycling Plus: Πατέντα EP 1 682 715 B1
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Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας
Φορτίο 10–16 kg / Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60 %
Η τεχνολογία αντλίας θερμότητας χρησιμοποιεί ενέργεια που ανακτάται 
από την ψύξη και αφύγρανση εξαγόμενου αέρα, για την θέρμανση 
ψυχρού, ξηρού αέρα. Σε αντίθεση με τη συμβατική τεχνολογία εξαγωγής 
αέρα, η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται στη διαδικασία στεγνώματος.

Έτσι γίνεται έως και 60 % εξοικονόμηση ενέργειας. Λόγω του χαμηλού 
ονομαστικού τους φορτίου, μόλις 5,2 kW, τα στεγνωτήρια με θέρμανση 
νερού μπορούν, πάνω από όλα, να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου το 
δίκτυο παροχής ρεύματος είναι υπερφορτωμένο, όπου υπάρχει ανάγκη 
αποφυγής των αιχμών φορτίου ή όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν 
αεραγωγοί.

Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας προσφέρουν κορυφαία 
άνεση χρήσης
Το ειδικό σύστημα αντίστροφης ροής StreamClean της Miele 
απομακρύνει αυτόματα με το συμπύκνωμα όλα τα χνούδια από τις 
επιφάνειες του εναλλάκτη θερμότητας.

Έτσι, ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας απαιτείται μόνο 
σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Στα στεγνωτήρια με αντλία 
θερμότητας της Miele, δεν απαιτούνται πρόσθετα φίλτρα που απαιτούν 
μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού.

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και 

περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με 

199 θέσεις προγραμμάτων.
•  Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων - 

Προγράμματα πλύσης για συγκεκριμένες 
εφαρμογές

•  Εμφάνιση των διαθέσιμων προγραμμάτων 
στην οθόνη στην τοπική γλώσσα

•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα 

ιματισμού με τον πατενταρισμένο κυψελωτό 
κάδο

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
σύστημα PerfectDry για αποτελέσματα 
στεγνώματος με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα 
υφάσματα

•  Αποκλειστικότητα Miele: Χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο 
στέγνωμα, συγκεκριμένα για χοντρά 
υφάσματα, χάρη στην πατενταρισμένη 
διαδικασία Air Recycling Plus

Στεγνωτήρια PT 8257 WP** PT 8337 WP**

Σύστημα ελέγχου Profitronic M Profitronic M

Σύστημα στεγνώματος Αντλία θερμότητας Αντλία θερμότητας

Φορτίο [kg] 10–13 13–16

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325

Διάρκεια προγράμματος* [λεπτά] 44 54

Τύπος θέρμανσης WP WP

Ισχύς [kW] 5,2 5,2

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα –/– –/–

Χρώμα πρόσοψης / υλικό Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.400/906/1.218 1.400/906/1.401

WP = Αντλία θερμότητας
* Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά»  **Περιέχει φθοριωμένους υδρογονάνθρακες σε ερμητικά σφραγισμένο κύκλωμα, Ψυκτικό R134a, Ποσότητα ψυκτικού 3,2 kg, Πιθανή εκπομπή αερίων 
θερμοκηπίου: 1430 kg CO₂ e, Πιθανή εκπομπή αερίων θερμοκηπίου του στεγνωτηρίου PT 8257 WP/ΡΤ 8337 WP: 4576 kg CO₂ e

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και 

άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη για βέλτιστη 

χρήση σε καθαριστήρια με κερματοδέκτη

Κορυφαίο χαρακτηριστικό: Αντλία 
θερμότητας (WP)
•  Ευέλικτη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται 

αεραγωγοί
•  Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60 % σε 

σύγκριση με το συμβατικό στεγνωτήριο με 
εξαγωγή αέρα Miele

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένη 
διαδικασία StreamClean για αυτόματο 
καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 0 935 687 B1
Miele PerfectDry: Πατέντα DE 19 719 661 CZ
Miele Air Recycling Plus: Πατέντα EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: Πατέντα EP 2 460 929 B1
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Σιδερωτήρια
Επισκόπηση προϊόντων

Η αίσθηση ευεξίας που προσφέρουν τα καλοπλυμένα σεντόνια, τα 
στιλπνά τραπεζομάντηλα και οι πετσέτες - τα υφάσματα με άψογο 
φινίρισμα- αποτελούν πραγματική αντανάκλαση της ποιότητας των 
ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και των κατοικιών. Οι πελάτες που 
ενδιαφέρονται εξίσου για το φινίρισμα του ιματισμού τους όσο και 
για την καθαριότητα, μπορούν να μείνουν ήσυχοι - οι καλεσμένοι, 
επισκέπτες και οι ένοικοί τους θα νιώθουν σαν στο σπίτι τους.

Πρωτοποριακές και πατενταρισμένες λύσεις αναδεικνύουν την ηγεσία 
της Miele Professional στην αγορά. Με αποκλειστικά χαρακτηριστικά 
και λεπτομέρειες, η Miele Professional ορίζει επανειλημμένως νέα 
πρότυπα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την ευκολία 
χρήσης, τη φροντίδα του ιματισμού.

•  Ποδοδιακόπτης FlexControl με δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης
•  Πατενταρισμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού EasyFold, επαναφέρει 

τα υφάσματα σε κανονική θερμοκρασία και παρέχει φινίρισμα 
διαρκείας
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Σιδερωτήρια ΡΜ 12
Πλάτος εργασίας 1.000–1.680 mm

Σιδερωτήρια PM 1210 PM 1214 PM 1217

Διάμετρος κυλίνδρου [mm] 210 210 250

Πλάτος εργασίας [mm] 1.000 1.400 1.660

Υλικό πλάκας σιδερώματος Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο

Απόδοση* σε 15 % υπολειπόμενη υγρασία, [kg/h] 35 – –

Απόδοση* σε 25 % υπολειπόμενη υγρασία, [kg/h] 26 33 60

Τύπος θέρμανσης EL EL EL

Ισχύς EL [kW] 4,5 6,5 11

Σύνδεση εξαγωγής αέρα Ø [DN] 70** 70 70

Αφαίρεση ιματισμού Από μπροστά Από μπροστά Μπροστά / πίσω**

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.032/1.579/476 1.032/1.979/650 1.110/2.238/650

* Στοιχεία σύμφωνα με το DIN EN 11902. Πρακτικά, η απόδοση είναι συνήθως 20-40 % κάτω από τις αναφερόμενες μέγιστες τιμές. Η πραγματική 
απόδοση εξαρτάται από την ταχύτητα και την εμπειρία του χειριστή, από τον τύπο του ιματισμού που σιδερώνεται, τον τρόπο ταξινόμησης του 
ιματισμού πριν το σιδέρωμα, την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος. EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Μεγάλη οθόνη αφής για απλή και εύκολη 

λειτουργία
•  Ρυθμιζόμενα πόδια συσκευής και 

προαιρετική βάση για εξατομικευμένο ύψος 
εργασίας

•  Ομοιόμορφη πίεση σε όλο το πλάτος 
εργασίας για εγγυημένο τέλειο φινίρισμα του 
ιματισμού

•  Επένδυση κυλίνδρου υψηλής ποιότητας από 
τσόχα με ίνες ARAMID

•  Αποκλειστικότητα Miele: Ποδοδιακόπτης 
FlexControl με δυνατότητα ελεύθερης 
τοποθέτησης

•  Πατενταρισμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού 
EasyFold, επαναφέρει τα υφάσματα σε 
κανονική θερμοκρασία και παρέχει φινίρισμα 
διαρκείας

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Περιέλιξη με ελάσματα
•  Αντίστροφη τροφοδοσία για το PM 1217

Σιδερωτήρια HM 16-83

Διάμετρος κυλίνδρου [mm] 160

Πλάτος εργασίας [mm] 830

Υλικό πλάκας σιδερώματος Αλουμίνιο

Απόδοση* σε 20 % υπολειπόμενη υγρασία, [kg/h] 15

Απόδοση* σε 25 % υπολειπόμενη υγρασία, [kg/h] –

Τύπος θέρμανσης EL

Ισχύς EL [kW] 2,70–3,30

Σύνδεση εξαγωγής αέρα Ø [DN] –

Αφαίρεση ιματισμού Από μπροστά

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 960/1.050/380

* Στοιχεία σύμφωνα με το DIN EN 11902. Πρακτικά, η απόδοση είναι συνήθως 20-40 % κάτω από τις αναφερόμενες μέγιστες τιμές. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από την ταχύτητα και 
την εμπειρία του χειριστή, από τον τύπο του ιματισμού που σιδερώνεται, τον τρόπο ταξινόμησης του ιματισμού πριν το σιδέρωμα, την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη 
ποιότητα φινιρίσματος. **προαιρετικά, EL = Ηλεκτρικό

Σιδερωτήρια ΗΜ 16
Πλάτος εργασίας 830 mm

Κορυφαία χαρακτηριστικά HM 16-83
•  Επένδυση κυλίνδρου υψηλής ποιότητας 

από τσόχα πολυεστέρα και τσόχα με ίνες 
ARAMID

•  Εύκολη χρήση με ποδοδιακόπτη, 
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ταχύτητα 
κυλίνδρου

•  Εξαιρετικά στιβαρό σιδερωτήριο με δύο 
βάσεις και ρουλεμάν και στις δύο άκρες
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Σιδερωτήρια PM 13, ΡΜ 14
Πλάτος εργασίας 1.750 mm

Σιδερωτήρια PM 1318 PM 1418 PM 1421

Διάμετρος κυλίνδρου [mm] 300 365 365

Πλάτος εργασίας [mm] 1.750 1.750 2.040

Υλικό πλάκας σιδερώματος Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο

Απόδοση* σε 25 % υπολειπόμενη υγρασία, [kg/h] 75 90 96

Απόδοση* σε 50 % υπολειπόμενη υγρασία, [kg/h] 45 54 57

Τύποι θέρμανσης EL/G EL/G EL/G

Ισχύς EL/G [kW] 17,60/22 21,40/28 22,90/30

Σύνδεση εξαγωγής αέρα Ø [DN] 75 75 75

Αφαίρεση ιματισμού Μπροστά / πίσω** Μπροστά / πίσω** Μπροστά / πίσω**

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 1.318/2.576/1.150 1.318/2.576/1.150 1.095/2.478/1.442

* Στοιχεία σύμφωνα με το DIN EN 11902. Πρακτικά, η απόδοση είναι συνήθως 20-40 % κάτω από τις αναφερόμενες μέγιστες τιμές. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από την ταχύτητα και 
την εμπειρία του χειριστή, από τον τύπο του ιματισμού που σιδερώνεται, τον τρόπο ταξινόμησης του ιματισμού πριν το σιδέρωμα, την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη 
ποιότητα φινιρίσματος.
**προαιρετικά, EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Ομοιόμορφη πίεση σε όλο το πλάτος 

εργασίας για εγγυημένο τέλειο φινίρισμα του 
ιματισμού

•  Επένδυση κυλίνδρου υψηλής ποιότητας από 
τσόχα με ίνες ARAMID

•  Αποκλειστικότητα Miele: Ποδοδιακόπτης 
FlexControl με δυνατότητα ελεύθερης 
τοποθέτησης

•  Εύκολη χρήση με ποδοδιακόπτη, 
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ταχύτητα 
κυλίνδρου

•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένο 
τραπέζι εξαγωγής ιματισμού EasyFold, 
επαναφέρει τα υφάσματα σε κανονική 
θερμοκρασία και παρέχει φινίρισμα 
διαρκείας

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Περιέλιξη με ελάσματα
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας

Miele EasyFold: Πατέντα EP 17 24 388 B1

Δίπλα σας 
κάθε στιγμή!
Miele Service & Support

Κορυφαίο επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας
Η εξυπηρέτηση πελατών Miele προσφέρει τακτικούς ελέγχους 
συντήρησης για τις συσκευές σας προκειμένου να διασφαλίζεται 
η μέγιστη λειτουργική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να 
ανιχνευθούν πιθανές βλάβες και να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων. 
Επίσης, οι λειτουργικές παράμετροι των μηχανημάτων μπορούν να 
βελτιστοποιούνται σε συνεχή βάση.

Συντήρηση και Service
Οι τακτικοί έλεγχοι και η προληπτική συντήρηση αυξάνουν την ασφαλή 
λειτουργία και προλαμβάνουν τις μη αναγκαίες επισκευές. Εξασφαλίστε 
τακτική επαγγελματική φροντίδα και συντήρηση των συσκευών σας.

Διαθεσιμότητα έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή παραγωγής
Χάρη στην υψηλή τους ποιότητα οι συσκευές Miele έχουν μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Εάν κριθεί αναγκαία κάποια επισκευή, τα σημαντικά 
λειτουργικά μέρη είναι διαθέσιμα για έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή 
της παραγωγής.

Διάρκεια ζωής προϊόντων
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας «Πάντα καλύτερα» (Immer besser) 
εγγυόμαστε με το εμπορικό μας σήμα «Made in Germany» υψηλή 
ποιότητα και standards παραγωγής. Η Miele Professional εγγυάται την 
αξιοπιστία των προϊόντων της όπως κανένας άλλος κατασκευαστής. 
Μέσω των τακτικών ελέγχων που εκτελούν οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί 
της εξυπηρέτησης πελατών μας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η 
επένδυσή σας θα διατηρήσει την αξία της.

Εξατομικευμένη παράδοση
Η Miele είναι δίπλα σας ακόμη και στην παράδοση με μία 
ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μας εκτελούνται 
προσεκτικά από την αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και κάθε νομοθετική διάταξη. Μόνο μία καλά ρυθμισμένη συσκευή 
με παραμέτρους προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις και τις 
συνθήκες του χώρου μπορεί να εξασφαλίσει τέλεια αποτελέσματα 
καθαρισμού-απολύμανσης.
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* οι χρεώσεις κλήσεων εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο 
τηλεφωνίας. Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος:
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
MIELE EXPERIENCE CENTER
Λεωφ. Μεσογείων 257 
154 51 Ν. Ψυχικό 
801 222 4444 (εκτός Αττικής*) 
210 679 4444 (εντός Αττικής*) 
e-mail: info@miele.gr 
www.miele-professional.gr

ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46 
1080 Λευκωσία 
ΤΗΛ.: (+357) 22 451 999 
SERVICE: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση) 
FAX: (+357) 22 451 909 
e-mail: miele.infoline@miele.gr

Πάντα Καλύτερα
Από το 1899, η Miele, μία οικογενειακή 
επιχείρηση, ακολουθεί μία εταιρική 
φιλοσοφία που συνοψίζεται στις δύο λέξεις 
«Πάντα καλύτερα». Αυτή η γενική αρχή 
είναι το θεμέλιο της γνωστής ποιότητας και 
βιωσιμότητας της Miele, και η κινητήριος 
δύναμη της καινοτομίας σε μια μάρκα «Made 
in Germany». Η υπόσχεση μιας μάρκας 
που δίνει στους επαγγελματίες χρήστες τη 
βεβαιότητα ότι έχουν επιλέξει το σωστό 
προϊόν.

Βραβευμένη
Ο λόγος που οι πελάτες κατ' επανάληψη 
ψηφίζουν τη Miele ως την καλύτερη και πιο 
αξιόπιστη μάρκα, είναι η αξιοπιστία των 
προϊόντων και της εξυπηρέτησης πελατών, 
χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Κορυφαία 
βραβεία, όπως το Βραβείο ΜΧ, το iF και 
τα Βραβεία Σχεδιασμού reddot, καθώς 
και το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας, 
επιβεβαιώνουν την ξεχωριστή θέση που 
απολαμβάνει η Miele ως προς τον σχεδιασμό, 
τη διαχείριση ποιότητας και την εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων.

Εξειδικευμένη
Εδώ και δεκαετίες, η Miele Professional 
αναπτύσσει και κατασκευάζει μια μεγάλη 
γκάμα από συσκευές φροντίδας ιματισμού, 
πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια απολύμανσης 
υψηλής ποιότητας. Προσεκτικά επιλεγμένα 
εξαρτήματα, περιεκτικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και άμεση τεχνική υποστήριξη που 
εγγυάται γρήγορη ανταπόκριση και εξασφαλίζει 
ότι οι συσκευές αποδίδουν στην εντέλεια 
και προσφέρουν την απόλυτη απόδοση και 
αποτελεσματικότητα.

Η Miele Professional στο διαδίκτυο
•  Λεπτομερείς πληροφορίες για τεχνικές 

προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και 
εξαρτήματα

•  Διατίθενται για λήψη φυλλάδια για όλα τα 
προϊόντα

•  Λεπτομερείς πληροφορίες, οδηγίες και 
παρουσιάσεις προϊόντος στο κανάλι της 
Miele Professional στο YouTube


