
Το θεμέλιο της 
επιτυχίας σας.

Miele Professional. Immer Besser.

Οι νέοι Μικροί Γίγαντες: Πλυντήρια και στεγνωτήρια 
μικρών διαστάσεων για επαγγελματική χρήση.



Μπορείτε να 
βασίζεστε πάνω τους.

Φροντίζετε σε καθημερινή βάση για την ικανοποίηση 
των πελατών και την επιτυχία της επιχείρησής σας. 
Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να εστιάσετε στα 
ουσιώδη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορείτε να 
βασίζεστε στα πλυντήρια και τα στεγνωτήριά σας. 

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρία στην 
επαγγελματική τεχνολογία φροντίδας ιματισμού, 
καθοδηγούμενοι από την αρχή «Immer Besser» που 
μας καλεί να είμαστε και να προσπαθούμε να είμαστε 
«πάντα καλύτερα», μπορούμε να γίνουμε ένας ισχυρός 
συνεργάτης στο πλευρό σας. Οι στιβαρές επαγγελματικές 
μας συσκευές, χαρακτηριστικά παραδείγματα της 
βραβευμένης ποιότητας της Miele, έχουν αδιαμφισβήτητες 
επιδόσεις κάθε μέρα χάρη στις ομαλές διαδικασίες και τα 
άριστα αποτελέσματα που προσφέρουν. Συμβάλλουν σε 
μεγάλο βαθμό στην επιτυχία της επιχείρησής σας.
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Οι νέοι Μικροί Γίγαντες.

Τις τελευταίες δεκαετίες πάνω από ένα εκατομμύριο Μικροί 
Γίγαντες έχουν κερδίσει μια σταθερή θέση σε ξενοδοχεία, 
χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης, κατοικίες 
και διάφορες επιχειρήσεις. Με τη νέα γενιά συσκευών, 
στην πλέον επιτυχημένη σειρά μοντέλων έρχονται να 
προστεθούν πολλές καινοτόμες τεχνολογίες και λειτουργίες 
για ακόμη καλύτερη απόδοση καθαρισμού, οικονομική 
λειτουργία, ευκολία για τον χρήστη και ευελιξία.

Μια λύση για κάθε ανάγκη.

Κομμωτήρια, ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί ή 
πάρκα ψυχαγωγίας – όλοι όσοι είναι υποχρεωμένοι 
να παρέχουν αψεγάδιαστα καθαρά ρούχα και υγιεινό 
τρόπο πλυσίματος χωρίς συμβιβασμούς, χρειάζονται μια 
ισχυρή, συστηματική προσέγγιση που θα τους προσφέρει 
τέλεια αποτελέσματα, γρήγορα.
Η νέα γενιά της καταξιωμένης σειράς «Μικροί Γίγαντες» της 
Miele, ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις διαφόρων επαγγελματικών εφαρμογών 
παρέχοντας πρώτης τάξεως επιδόσεις πλύσης, κορυφαία 
απόδοση και άνεση χρήσης υψηλού επιπέδου. Χάρη στο 
μεγάλο φάσμα επιλογών συνδεσιμότητας, οι συσκευές 
αυτές ικανοποιούν σήμερα τις ψηφιακές απαιτήσεις του 
αύριο. 
Γνωρίστε τα νέα μας πλυντήρια και στεγνωτήρια στις 
σελίδες που ακολουθούν και αφήστε τις προηγμένες 
λειτουργίες και τα απαράμιλλα πλεονεκτήματά τους 
που ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις, να 
σας εντυπωσιάσουν. Εκτός από τους κλάδους που 
παρουσιάζονται στο έντυπο αυτό, οι νέοι Μικροί Γίγαντες 
είναι απολύτως κατάλληλοι για χρήση και από διασωστικές 
υπηρεσίες, σπα, γιοτ και πολλούς άλλους τομείς. 
Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες λύσεις μας στη 
διεύθυνση: www.miele.gr/pro/newlittlegiants

Ελάχιστος χώρος.  
Μέγιστη ισχύς.

3



Μεγαλύτερη απόδοση. 
Μικρότερο κόστος.

Το όνομα Miele είναι από το 1899 συνώνυμο της ασυμβίβαστης 
ποιότητας, που είναι ορατή όχι μόνο στα χαρακτηριστικά, 
αλλά και στην ανθεκτικότητα και στο χαμηλό λειτουργικό 
κόστος των Μικρών Γιγάντων. Οι συσκευές Miele, χάρη στην 
υγιεινή καθαριότητα και στην εξαιρετικά απαλή φροντίδα που 
προσφέρουν, υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που τίθενται 
στην επαγγελματική φροντίδα του ιματισμού. 
Από άποψη εξοικονόμησης και απόδοσης, η τελευταία γενιά 
της σειράς «Μικροί Γίγαντες» ανεβάζει τον πήχη για άλλη 
μία φορά. Χάρη στους υποδειγματικά σύντομους κύκλους 
πλύσης και στεγνώματος, τα ρούχα είναι έτοιμα προς χρήση 
σε μόλις 86 λεπτά, ενώ η ακριβής χρήση νερού, ενέργειας και 
απορρυπαντικού αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βιώσιμης 
χρήσης των πόρων, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό 
κόστος.

Αδιαμφισβήτητη ποιότητα και πρώτης τάξεως 
απόδοση:
•  Σύντομοι κύκλοι που διαρκούν μόνο 49 λεπτά
•  Χαμηλή κατανάλωση και μειωμένο λειτουργικό κόστος
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής προϊόντος: Σχεδιασμένο για 

30.000 ώρες λειτουργίας
•  Βαθύς καθαρισμός ακόμη και για πολύ λερωμένα 

υφάσματα
•  Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος για απαλό πλύσιμο και 

στέγνωμα
•  Σύντομη διαδικασία στεγνώματος χάρη στη χαμηλή 

υπολειπόμενη υγρασία της τάξεως του 48% μετά το 
στύψιμο με υψηλό συντελεστή g
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Εργασία που 
αποδίδει.

Εύκολη και γρήγορη συνδεσιμότητα και άνεση που 
εμπνέει
•  Κατάλληλη χωρητικότητα: κάδος 7 kg ή 8 kg*
•  Απλή διασύνδεση με μοντέρνα οθόνη αφής
•  Εύκολη χρήση από πολλές ομάδες χρηστών χάρη στην 

εύχρηστη επιλογή γλώσσας
•  Μεγάλη ποικιλία ειδικών προγραμμάτων πλύσης και 

στεγνώματος
•  Εύκολη διερεύνηση της κατάστασης της συσκευής 

μέσω του app της Miele*

Οι Μικροί Γίγαντες πρέπει να κάνουν πρωτίστως ένα 
πράγμα: να ελαφρύνουν τον φόρτο εργασίας μέσα στην 
απαιτητικότητα της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό η νέα γενιά 
προσφέρει πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά που κάνουν 
τη φροντίδα των ρούχων όσο το δυνατόν απλούστερη. 

Χάρη στα διαφορετικά μεγέθη κάδου και στους 
προσαρμοζόμενους κύκλους πλύσης, υπάρχει η κατάλληλη 
λύση για κάθε εφαρμογή, ενώ η συνδεσιμότητα διασφαλίζει 
πως η συσκευή ακολουθεί το πνεύμα της εποχής.

* Ισχύει για τη σειρά Performance Plus
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Αστραφτερά λευκά τραπεζομάντηλα, ανάλαφρα 
μπουρνούζια και ευωδιαστές πετσέτες – τα περιποιημένα 
υφάσματα είναι η καλύτερη διαφήμιση για την επιχείρησή 
σας και συμβάλλουν σημαντικά στο να νιώσουν οι πελάτες 
σας σαν στο σπίτι τους και να ξανάρθουν. 

Για να διασφαλίσετε ότι ο ιματισμός της επιχείρησής σας 
είναι έτοιμος προς χρήση σχεδόν σε χρόνο μηδέν, οι νέοι 
Μικροί Γίγαντες, με τα επαγγελματικά τους προγράμματα 
πλύσης και στεγνώματος, είναι ειδικά σχεδιασμένοι 
για εφαρμογές στους κλάδους της φιλοξενίας και 
της εστίασης. Οι πετσέτες, τα κλινοσκεπάσματα, τα 
τραπεζομάντηλα και τα είδη ένδυσης είναι καθαρά, 
στεγνά και έτοιμα προς χρήση σε 86 λεπτά το πολύ. Ο 
πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος εξασφαλίζει σε κάθε 
κύκλο ότι τα υφάσματα διατηρούν την αξία τους, και άρα 
ότι δεν χρειάζονται αντικατάσταση τόσο συχνά.

Η κορυφαία σειρά μοντέλων Performance Plus 
είναι η ιδανική επιλογή για την κάλυψη των αναγκών 
ξενοδοχείων, εστιατορίων και εταιρειών τροφοδοσίας 
που επιζητούν επανεπεξεργασία των υφασμάτων 
τους εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τα νέα 
μηχανήματα. 

Πλεονεκτήματα για ξενοδοχεία και εστιατόρια:
•  Σύντομοι κύκλοι: οι κύκλοι πλύσης διαρκούν μόνο 

49 λεπτά, οι κύκλοι στεγνώματος μόνο 42 λεπτά 
•  Σχολαστική αφαίρεση των λιπαρών και άλλων 

επίμονων λεκέδων σε επαγγελματικά προγράμματα 
πλύσης

•  Υψηλή απόδοση καθαρισμού
•  Εύχρηστη διασύνδεση με έγχρωμη οθόνη αφής και 

απλή πλοήγηση σε έως και 32 γλώσσες
•  Συνδεσιμότητα LAN και WLAN 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη σειρά μοντέλων 
Performance Plus της Miele παρέχονται στη 
Σελίδα 11.

Performance Plus

Το θεμέλιο μιας  
εξαιρετικής φιλοξενίας.
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Η ευημερία των ενοίκων είναι υψίστης σημασίας για 
τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η φροντίδα και η 
προσοχή από το προσωπικό, συμβάλλουν στο αίσθημα 
ευημερίας και κάνουν τους ενοίκους να νιώθουν σαν 
στο σπίτι τους όσο και η υγιεινή, η καθαριότητα και η 
προσεκτική μεταχείριση των προσωπικών τους ειδών 
ένδυσης. 
Οι νέοι Μικροί Γίγαντες της Miele προσφέρουν 
απαλό αλλά σχολαστικό καθαρισμό, ικανοποιώντας 
τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Οι σύντομοι κύκλοι 
προγραμμάτων και η διαισθητική διασύνδεση χρήστη τα 
καθιστούν ιδανική πηγή υποστήριξης για τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων.

Η αποδοτική σειρά Performance ανταποκρίνεται, 
από όλες τις απόψεις, στις ιδιαίτερες προκλήσεις των 
μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων – ιδίως το πρόγραμμα 
«Hygiene» που προσφέρει ειδική απολύμανση για 
την αξιόπιστη επανεπεξεργασία επιμολυσμένων 
υφασμάτων.

Πλεονεκτήματα για μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων:
•  Σχολαστικός καθαρισμός με ειδικά προγράμματα
•  Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος για απαλό 

πλύσιμο και στέγνωμα
•  Μεγάλη χωρητικότητα φορτίου 7 kg
•  Σύντομος κύκλος πλύσης που διαρκεί μόνο 49 λεπτά
•  Σύντομος κύκλος στεγνώματος που διαρκεί μόνο 

37 λεπτά

Αναλυτικές πληροφορίες για τη σειρά μοντέλων 
Performance της Miele παρέχονται στη Σελίδα 10.

Performance

Το θεμέλιο μιας σχέσης  
στοργικής φροντίδας.
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Έχετε κομμωτήριο, καφετέρια, κρεοπωλείο; Δεν έχει καμία 
σημασία – οι πελάτες σας ζητούν κορυφαίες υπηρεσίες 
και την αμέριστη προσοχή σας. Επομένως, είναι καλό να 
μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας να βασιστείτε σε μια 
επαγγελματική λύση. 

Με τη νέα γενιά Μικρών Γιγάντων, ο καθαρισμός και το 
στέγνωμα των υφασμάτων σας είναι μια απλή και εύκολη 
διαδικασία που σας εξοικονομεί χρόνο. Εξατομικευμένα 
ειδικά προγράμματα διασφαλίζουν το σχολαστικό και απαλό 
πλύσιμο και στέγνωμα των υφασμάτων σας. Και χάρη στις 
μικρές τους διαστάσεις, οι νέοι Μικροί Γίγαντες είναι η 
ιδανική λύση για εγκατάσταση σε μικρούς χώρους.

Αυτές οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές συσκευές 
της σειράς Performance είναι η ιδανική επιλογή 
για χρήση σε μικρές επιχειρήσεις. Και, μάλιστα, 
καλύπτουν τις απαιτήσεις για άψογη φροντίδα 
ιματισμού καταλαμβάνοντας μόλις 0,5 m². 

Πλεονεκτήματα για το εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις:
•  Μικρό αποτύπωμα – κολώνα πλυντηρίου-

στεγνωτηρίου
•  Με σύντομο κύκλο μόλις 86 λεπτών για μεγάλη 

ημερήσια απόδοση
•  Μεγάλη χωρητικότητα 7 kg
•  Σχολαστικός καθαρισμός ακόμη και των πιο 

επίμονων λεκέδων, όπως καλλυντικά και λίπη
•  Άνετος χειρισμός με οθόνη αφής
Αναλυτικές πληροφορίες για τη σειρά μοντέλων 
Performance της Miele παρέχονται στη Σελίδα 10.

Performance

Το θεμέλιο μιας 
κορυφαίας εξυπηρέτησης.
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Στις κοινόχρηστες αίθουσες πλυντηρίων, που 
χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, οι χρήστες έχουν 
ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις από τις συσκευές. Ο στιβαρός 
σχεδιασμός, η μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων, 
η απλή διασύνδεση χρήστη και η ευρεία επιλογή 
προγραμμάτων παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην κάλυψη 
αυτών των απαιτήσεων. 

Σε συνδυασμό με το χαμηλό λειτουργικό κόστος και την 
εύχρηστη οθόνη αφής σε διάφορες γλώσσες, οι νέοι Μικροί 
Γίγαντες προσφέρουν συνδεσιμότητα που απλουστεύει τη 
διαδικασία πληρωμής και κράτησης.

Χάρη στη σύντομη διάρκεια μόλις 91 λεπτών του 
κύκλου πλύσης και στεγνώματος και στον σχεδιασμό 
των προϊόντων που προβλέπει 30.000 ώρες 
λειτουργίας, τα μοντέλα της κορυφαίας σειράς Per-
formance Plus αποτελούν ιδανικές προτάσεις για 
την ικανοποίηση των ποικίλων προκλήσεων των 
συγκροτημάτων κατοικιών και των φοιτητικών εστιών.

Πλεονεκτήματα για συγκροτήματα κατοικιών:
•  Απλή κράτηση και πληρωμή χάρη στη 

συνδεσιμότητα
•  Σύντομοι κύκλοι: οι κύκλοι πλύσης διαρκούν μόνο 

49 λεπτά, οι κύκλοι στεγνώματος μόνο 42 λεπτά
•  Βέλτιστο μέγεθος κάδου χάρη στις διάφορες 

επιλογές χωρητικότητας: 7 kg ή 8 kg
•  Εύχρηστη διασύνδεση με έγχρωμη οθόνη αφής και 

απλή πλοήγηση σε έως και 32 γλώσσες
•  Εύκολη διερεύνηση κατάστασης μέσω του app της 

Miele

Αναλυτικές πληροφορίες για τη σειρά μοντέλων Per-
formance Plus της Miele παρέχονται στη Σελίδα 11.

Performance Plus

Το θεμέλιο του  
easy living.
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Χωρητικότητα 7 kg/σύστημα ελέγχου M Select

Πλυντήρια ρούχων PWM 507

Σύστημα ελέγχου M Select

Φορτίο [kg] 7

Χωρητικότητα κάδου [l] 64

Μέγιστες στροφές στυψίματος [U/min] 1.600

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%] 704/48

Διάρκεια προγράμματος** [min] 49

Τύπος θέρμανσης EL

Αποχέτευση νερού [DP DN 22] DP

Χρώμα πρόσοψης/υλικό LW ή SST

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β 850/595/725

EL = Ηλεκτρικό, DP = Αντλία αποχέτευσης, LW = Λευκό, εμαγιέ, SST = Ανοξείδωτο ατσάλι 
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το τελικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό. ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό.

Στεγνωτήριο PDR 507 EL PDR 507 HP

Σύστημα ελέγχου M Select M Select

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα αντλία**

Φορτίο [kg] 7 7

Χωρητικότητα κάδου [l] 130 130

Διάρκεια προγράμματος* [min] 37 57***

Τύπος θέρμανσης EL HP

Ισχύς [kW] 6,14 –

Με εξαγωγή αέρα DN 100 –

Χρώμα πρόσοψης/υλικό LW ή SST LW ή SST

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 850/595/710 850/595/777

EL= Ηλεκτρικό, HP = Αντλία θερμότητας, LW = Λευκό, εμαγιέ, SST = Ανοξείδωτο ατσάλι * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά». ** Περιέχει FC, σε ερμητικά στεγανοποιημένο 
σύστημα Ψυκτικό τύπου R134a, Ποσότητα ψυκτικού 0,50 kg, GWP ψυκτικού: 1430 kg CO₂ e, GWP Στεγνωτηρίου PDR 507 HP: 715 kg CO₂ e. *** Διάρκεια προγράμματος με μικτό 
φορτίο.

ΝΕΟ: Πλυντήρια και 
στεγνωτήρια.
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Χωρητικότητα 7-8 kg/σύστημα ελέγχου M Touch Flex

Πλυντήρια ρούχων PWM 907 PWM 908

Σύστημα ελέγχου M Touch Flex M Touch Flex

Φορτίο [kg] 7 8

Χωρητικότητα κάδου [l] 64 73

Μέγιστες στροφές στυψίματος [U/min] 1.600 1.600

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%] 704/48 704/48

Διάρκεια προγράμματος** [min] 49 49

Τύπος θέρμανσης EL EL

Αποχέτευση νερού [DP DN 22/DV DN 70] DP ή DV DP

Χρώμα πρόσοψης/υλικό LW ή SST LW ή SST

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

EL = Ηλεκτρικό, DP = Αντλία αποχέτευσης, DV = Βαλβίδα αποχέτευσης, LW = Λευκό, εμαγιέ, SST = Ανοξείδωτο ατσάλι
* Υπολειπόμενη υγρασία μετά το τελικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό. ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό.

Στεγνωτήριο PDR 908 EL PDR 908 HP

Σύστημα ελέγχου M Touch Flex M Touch Flex

Σύστημα στεγνώματος Με εξαγωγή αέρα αντλία**

Φορτίο [kg] 8 8

Χωρητικότητα κάδου [l] 130 130

Διάρκεια προγράμματος* [min] 42 67***

Τύπος θέρμανσης EL HP

Ισχύς [kW] 6,14 –

Με εξαγωγή αέρα DN 100 –

Χρώμα πρόσοψης/υλικό LW ή SST LW ή SST

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 850/595/710 850/595/777

EL= Ηλεκτρικό, HP = Αντλία θερμότητας, LW = Λευκό, εμαγιέ, SST = Ανοξείδωτο ατσάλι * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά». ** Περιέχει FC, σε ερμητικά στεγανοποιημένο 
σύστημα Ψυκτικό τύπου R134a, Ποσότητα ψυκτικού 0,50 kg, GWP ψυκτικού: 1430 kg CO₂ e, GWP Στεγνωτηρίου PDR 908 HP: 715 kg CO₂ e. *** Διάρκεια προγράμματος με μικτό 
φορτίο.
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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 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
MIELE EXPERIENCE CENTER 
Βασιλίσσης Όλγας 194 
54 655 Θεσσαλονίκη 
2311 297 599 
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 

* οι χρεώσεις κλήσεων εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο τηλεφωνίας.


