Κατάλογος προϊόντων:
Πλυντήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια
Miele Professional. Immer Besser.

Νέα μοντέλα: OCTOPLUS XL
και σιδερωτήρια PRI 3, PRI 4

Συσκευές φροντίδας ιματισμού από τη Miele Professional
Μην αρκείστε σε λιγότερα

Με τη Miele Professional, επιλέγετε κορυφαία ποιότητα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις συσκευές
μας που ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις προσδοκίες σας σε καθημερινή βάση και αυξάνουν
την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών χρηστών στη μάρκα Miele. Η ασύγκριτη ποιότητα της
Miele πάει πολύ πιο πέρα. 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.
Η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα αποτελούν το θεμέλιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της Miele και εκφράζονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες επωφελούνται από
τις καινοτομίες «Made in Germany», που θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο, καθώς και από
το σχεδιασμό των προϊόντων που έχει λάβει πολλά βραβεία εργονομίας και λειτουργικότητας,
και από το χαμηλό λειτουργικό κόστος. Τα προσεκτικά ταιριασμένα συστήματα της Miele
Professional καλύπτουν μια ευρεία γκάμα απαιτήσεων και προσφέρουν τη σιγουριά ενός
αποδοτικού και βραβευμένου δικτύου υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες χρήστες, σαν εσάς, δεν
υπάρχει λόγος να αρκούνται σε λιγότερα!
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Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

Executive Director και Συνιδιοκτήτης

Executive Director και Συνιδιοκτήτης

Περισσότερα για τις δραστηριότητες και τις βασικές αρχές μας στο θέμα της
βιωσιμότητας στο www.miele-sustainability.com.
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Κορυφαία απόδοση σε κάθε επαγγελματικό κλάδο
Γι' αυτό οι επαγγελματίες επιλέγουν Miele Professional

Τέλεια αποτελέσματα
Οι συσκευές φροντίδας ιματισμού διαθέτουν πακέτα προγραμμάτων υψηλής απόδοσης
που αντεπεξέρχονται σε ειδικές προκλήσεις, π.χ. ασφαλής απολύμανση σε περίπτωση
έξαρσης μεταδοτικής ασθένειας. Στον μοναδικό κυψελωτό κάδο της Miele, ακόμα και τα
πιο ευαίσθητα υφάσματα απολαμβάνουν την πιο απαλή φροντίδα, ενώ τα σιδερωτήρια
εγγυώνται ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα.
Αποτελεσματικές διαδικασίες
Η ασύγκριτη ποιότητα της Miele αντικατοπτρίζεται στις γρήγορες και ομαλές διαδικασίες.
Με την υψηλή τους ποιότητα και τις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, οι συσκευές
φροντίδας ιματισμού μας θα αποτελέσουν την αξιόπιστη και δυνατή βάση σας σε ένα
επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας. Η εργονομική σχεδίαση συνεπάγεται γρήγορη και
απλή λειτουργία.
Οικονομική χρήση πόρων και μειωμένο κόστος
Με χαμηλό κόστος λειτουργίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας συσκευής (συνολικό
κόστος ιδιοκτησίας), οι στιβαρές μας συσκευές είναι μια επένδυση από την οποία θα
αποκομίσετε πολλά οφέλη – και χάρη στις πολυάριθμες καινοτομίες θα σας βοηθήσουν
να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους. Ο ρυθμός πλύσης EcoSpeed, για παράδειγμα,
επιτυγχάνει εξαιρετική απόδοση πλύσης με ελάχιστο νερό, ενώ τα στεγνωτήριά μας
επιτρέπουν τη χρήση της οικονομικότερης διαθέσιμης μεθόδου θέρμανσης.
Ένας αξιόπιστος συνεργάτης
Η σωστή απάντηση σε κάθε σας ερώτηση: Οι συσκευές φροντίδας ιματισμού είναι
το κεντρικό στοιχείο σε μια ολιστική λύση που περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα
αξεσουάρ και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών συμβουλευτικής και after-sales. Με τη Miele
Professional ως αξιόπιστο συνεργάτη σας, αντεπεξέρχεστε αποτελεσματικά σε όλες τις
επαγγελματικές προκλήσεις.
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Οι νέοι ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Κορυφαία απόδοση σε μικρές διαστάσεις

Στην κατηγορία μικρών διαστάσεων, τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια
της σειράς ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ είναι αποδεδειγμένα εδώ και δεκαετίες
τα δυνατά χαρτιά σε όλες τις εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη
και αποτελεσματική φροντίδα ιματισμού πολλές φορές την ημέρα.
Εγκατεστημένοι ως κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου με ανάγκες χώρου
μικρότερες από 0,5 m², οι ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ αποτελούν την τέλεια
ολοκληρωμένη λύση για ένα laundry μικρών διαστάσεων.
Οφέλη που αποδίδουν καθημερινά
•  Ταχύτητα: πλύσιμο έως 8 kg μόνο σε 49 λεπτά
•  Σαφήνεια: οθόνες κειμένου σε έως 32 γλώσσες
Περισσότερη δύναμη και οικονομία από την προηγούμενη έκδοση
•  Τα πλυντήρια χρειάζονται 22% λιγότερο νερό και 28% λιγότερη ενέργεια.
•  Η διάρκεια των προγραμμάτων στο στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας PDR 507 HP έχει
μειωθεί κατά το ένα τρίτο σε λιγότερα από 60 λεπτά.
•  Ενώ οι διαστάσεις του πλαισίου έχουν παραμείνει ίδιες, τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια έχουν
τώρα αυξημένη χωρητικότητα κατά 25%.
•  Ανεξαρτήτως φορτίου (6, 7 ή 8 kg), ο κύκλος πλύσης διαρκεί μόνο 49 λεπτά.
Προγράμματα (σειρά PERFORMANCE)
•  Πλυντήριο: ενεργειακή κλάση A+++
•  Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας: ενεργειακή κλάση A++
Συνδεσιμότητα (σειρά PERFORMANCE PLUS)
•  Διασύνδεση WiFiConne@ct της Miele
•  Εφαρμογή MielePro@mobile για iOS (Apple) και Android*
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* Απαιτείται ξεχωριστό λογισμικό. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τη χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη Miele.
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Πλυντήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Πλυντήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Φορτίο 7 kg/σύστημα ελέγχου M Special και M Select

Φορτίο 7-8 kg/σύστημα ελέγχου M Touch Flex

Πλυντήριο ρούχων

PWM 507 Special

PWM 507

Πλυντήριο ρούχων

PWM 907

PWM 908

Σύστημα ελέγχου

M Special

M Select

Σύστημα ελέγχου

M Touch Flex

M Touch Flex

Φορτίο [kg]

7

7

Φορτίο [kg]

7

8

Χωρητικότητα κάδου [l]

64

64

Χωρητικότητα κάδου [l]

64

73

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.600

1.600

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.600

1.600

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

704/48

704/48

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

704/48

704/48

Διάρκεια προγράμματος** [min]

Ανάλογα με την επιλογή προγράμματος
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Διάρκεια προγράμματος** [min]

49

49

Τύπος θέρμανσης

EL

EL

Τύπος θέρμανσης

EL

EL

Αποχέτευση [DP DN 22/DV DN 70]

DP

DP

Αποχέτευση [DP DN 22/DV DN 70]

DP ή DV

DP

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW

LW ή SST

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW ή SST

LW ή SST

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/595/725

850/595/725

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/595/725

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

Σύστημα ελέγχου M Special
•  1 έως 4 προγράμματα απευθείας επιλογής
στην οθόνη
•  Οθόνη αφής με κείμενο, 29 γλώσσες
Σύστημα ελέγχου M Select
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στον πίνακα
ελέγχου
•  Οθόνη αφής με όλες τις πληροφορίες στην
τοπική γλώσσα, 29 γλώσσες
•  Πολυάριθμα στα ειδικά προγράμματα, π.χ.
για αθλητικά ρούχα, οικιακό εξοπλισμό,
υγιεινή

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα
υφασμάτων σε βάθος με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Υψηλός συντελεστής g για εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας
•  Αποκλειστικότητα Miele: Λειτουργία
CapDosing με μορφή δοσομετρικών
καψουλών για γρήγορη δοσομέτρηση
ακριβείας, όπως π.χ. μαλακτικού,
απορρυπαντικού για μάλλινα
•  Ενεργειακή κλάση A+++
•  Δυνατότητα εγκατάστασης ως κολώνας
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονόμηση
χώρου

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

Μοντέλο MopStar
•  Σχεδιασμένο για διαχείριση εγκαταστάσεων
και συνεργεία καθαρισμού
Μοντέλο Special
•  Σετ συστημάτων ελέγχου με μέγιστη
δυνατότητα ξεχωριστής επιλογής 4
προγραμμάτων.

Σύστημα ελέγχου M Touch Flex
•  Κορυφαία άνεση χρήστη χάρη στην έγχρωμη
οθόνη αφής
•  Απλός και διαισθητικός χειρισμός με ένα
άγγιγμα του δακτύλου
•  Όλες οι πληροφορίες σε μορφή απλού
κειμένου, 32 γλώσσες
•  Ευρεία γκάμα standard ειδικών
προγραμμάτων, π.χ. για αθλητικά ρούχα και
ρούχα πεζοπορίας, ξενοδοχεία, WetCare,
απολύμανση

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και άδειασμα
•  Μονάδες δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση

XCI box
•  Μονάδα επικοινωνίας για σύνδεση με
συστήματα κερματοδέκτη, αντλίες
δοσομέτρησης και συστήματα διαχείρισης
ενέργειας

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 2 390 399 B1

Μοντέλο Marine
•  Επιλογές σύνδεσης για χρήση σε πλοία και
σκάφη αναψυχής

Συνδεσιμότητα
•  Διασύνδεση WiFiConne@ct της Miele
•  Εφαρμογή MielePro@mobile για iOS (Apple)
και Android*

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Μονάδες δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα
υφασμάτων σε βάθος με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Υψηλός συντελεστής g για εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας
•  Αποκλειστικότητα Miele: Λειτουργία
CapDosing με μορφή δοσομετρικών
καψουλών για γρήγορη δοσομέτρηση
ακριβείας, όπως π.χ. μαλακτικού,
απορρυπαντικού για μάλλινα
•  Δυνατότητα εγκατάστασης ως κολώνας
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονόμηση
χώρου

Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 2 390 399 B1

XCI box
•  Μονάδα επικοινωνίας για σύνδεση με
συστήματα κερματοδέκτη, αντλίες
δοσομέτρησης και συστήματα διαχείρισης
ενέργειας

* Χρήση εξαρτημάτων που διατίθενται μεμονωμένα και
λογισμικού που χρεώνεται στους πελάτες. Η διαθεσιμότητα
μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν έμπορο Miele ή
ανατρέξτε στον ιστότοπο www.miele.de.
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OCTOPLUS XL
Πλυντήρια και στεγνωτήρια
φορτίου 9-10 kg

Η τεχνολογία της σειράς Octoplus XL προέρχεται κατευθείαν από τις
μεγάλες συσκευές για επαγγελματικά laundries. Χαρακτηριστικά όπως
ο αναρτώμενος κάδος στα πλυντήρια καθιστούν αυτές τις συσκευές
φροντίδας ιματισμού μεγάλου όγκου ιδανικές για το πλύσιμο μεγάλων
παρτίδων ιματισμού σε καθημερινή βάση.

Οφέλη που αποδίδουν καθημερινά
•  Ταχύτητα: πλύσιμο έως 10 kg μόνο σε 53 λεπτά
•  Σχεδιασμένο για τις ανάγκες σας: σχεδίαση προγραμμάτων για απλές, γενικές εφαρμογές
•  Χωράει παντού: η κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου απαιτεί λιγότερη επιφάνεια δαπέδου από
0,6 m²
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Πλυντήριο ρούχων OCTOPLUS XL

Πλυντήρια OCTOPLUS XL

Φορτίο 9 kg/Σύστημα ελέγχου Profiline B Symbols

Φορτίο 9-10 kg/Profitronic L Vario

Πλυντήριο/Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

PW 5082 XL

Πλυντήριο/Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

PW 6080 XL Vario

PWT 6089 XL Vario

PW 5105 XL Vario

Σύστημα ελέγχου

Σύμβολα ProfiLine B

Σύστημα ελέγχου

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Φορτίο [kg]

9

Φορτίο [kg]

9

Πλύση 9/Στέγνωμα 9

10

Χωρητικότητα κάδου [l]

80

Χωρητικότητα κάδου [l]

80

80/180

100

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.200

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.300

1.300

1.100

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

440/50

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

520/44

520/44

370/50

Διάρκεια προγράμματος** [min]

54

Διάρκεια προγράμματος** [min]

53

53/-

53

Τύπος θέρμανσης

EL

Τύπος θέρμανσης

EL

EL

EL

Αποχέτευση [LP DN 22/AV DN 70]

LP ή AV

Αποχέτευση [LP DN 22/AV DN 70]

LP ή AV

LP

LP ή AV

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue ή ED

Octoblue ή ED

Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.020/700/727

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.020/700/727

1.930/700/752

1.020/700/827

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

Σύστημα ελέγχου Profiline B Symbols
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στον πίνακα
ελέγχου
•  Πλοήγηση χρήστη με οθόνη ευκρινούς
κειμένου
•  Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για τη
θερμοκρασία, την ταχύτητα στυψίματος και
τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας
•  Εξατομικευμένη ρύθμιση δοσομέτρησης
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Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα
υφασμάτων σε βάθος με τον κυψελωτό κάδο
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση

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

Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario
•  4 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα
•  Ασφαλείς διαδικασίες εργασίας χάρη στη
διασύνδεση χρήστη πολλών βαθμίδων
•  Εξατομικευμένη ρύθμιση δοσομέτρησης

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα
υφασμάτων σε βάθος με τον κυψελωτό κάδο
•  Ασφαλής απολύμανση χάρη στα
πολυάριθμα προγράμματα απολύμανσης
και σε προγράμματα εγκεκριμένα από το
ινστιτούτο υγείας RKI

Κορυφαίο χαρακτηριστικό: PWT 6089 XL
Vario
Κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου
εξοικονόμησης χώρου που καταλαμβάνει
λιγότερη επιφάνεια δαπέδου από 0,6 m²

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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THE BENCHMARK MACHINES
Θέτουν πρότυπα απόδοσης και αποτελεσματικότητας

Οι συσκευές Benchmark της Miele Professional ικανοποιούν με
ευκολία τις υψηλότερες απαιτήσεις στην επαγγελματική φροντίδα
ιματισμού. Επίσης προσφέρουν μοναδικές καινοτομίες και μοναδικά
χαρακτηριστικά που αντανακλούν το ασύγκριτο επίπεδο ποιότητας
της Miele – φυσικά σε συνδυασμό με την κορυφαία οικονομία και την
προστασία των φυσικών πόρων.

Οφέλη που αποδίδουν καθημερινά:
•  Ευκολία: το OneFingerTouch κλειδώνει με ασφάλεια την πόρτα με ένα άγγιγμα του δαχτύλου
•  Τέλειος ρυθμός: Ο ρυθμός πλύσης EcoSpeed προσφέρει ακόμα ταχύτερα αποτελέσματα
Εξαιρετική απόδοση
Οι συσκευές Benchmark σας δίνουν τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις πολυάριθμες
καινοτομίες που στοχεύουν στην άκρως αποδοτική χρήση των πόρων. Η βελτιστοποιημένη
σχεδίαση του εξωτερικού κάδου είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά
έως και 20% και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως 30%.
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Πλυντήρια BENCHMARK

Πλυντήρια BENCHMARK

Φορτίο 13-20 kg/σύστημα ελέγχου Profitronic D

Φορτίο 10-20 kg/σύστημα ελέγχου Profitronic M

Πλυντήριο ρούχων

PW 413

PW 418

Πλυντήριο ρούχων

PW 811

PW 814

PW 818

Σύστημα ελέγχου

Profitronic D

Profitronic D

Σύστημα ελέγχου

Profitronic M

Profitronic M

Profitronic M

Φορτίο [kg]

13-14

18-20

Φορτίο [kg]

11-12

14-16

18-20

Χωρητικότητα κάδου [l]

130

180

Χωρητικότητα κάδου [l]

110

140

180

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.025

950

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.150

1.075

1.075

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

360/50

360/50

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

460/45

460/45

460/45

Διάρκεια προγράμματος** [min]

52

52

Διάρκεια προγράμματος** [min]

45

45

45

Τύπος θέρμανσης

EL

EL

Τύποι θέρμανσης

EL

EL

EL

Αποχέτευση [DN 70]

AV

AV

Αποχέτευση [DN 70]

AV

AV

AV

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue

Octoblue

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.352/799/1010

1.452/924/950

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 τελικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό, ** Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό

Σύστημα ελέγχου Profitronic D
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
•  12 προγράμματα
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Απλό κλείσιμο πόρτας με OneFingerTouch
•  Αποτελεσματική χρήση πόρων χάρη στον
πρωτοποριακό σχεδιασμό του τυμπάνου
•  Αποδοτικό 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

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

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με
199 θέσεις προγραμμάτων
•  Ευρεία γκάμα προγραμμάτων, ορισμένα
εκ των οποίων ειδικά για συγκεκριμένες
εφαρμογές
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες
•  Αναγνώστης καρτών με chip

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
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Κυψελωτός κάδος Miele 2.0: Πατέντα EP 2 700 744 B1

Κυψελωτός κάδος Miele 2.0: Πατέντα EP 2 700 744 B1

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Απλό κλείσιμο πόρτας με OneFingerTouch
•  Αποτελεσματική χρήση πόρων χάρη στον
πρωτοποριακό σχεδιασμό του τυμπάνου
•  Αποδοτικό σύστημα ανάρτησης για
εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, ακόμα και σε
υψηλές στροφές
•  Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0
με επανασχεδιασμένα πτερύγια κάδου για
τέλειο καθαρισμό και φροντίδα ιματισμού
•  Υψηλή απόδοση πλύσης χάρη στον
βελτιστοποιημένο μηχανισμό πλύσης
EcoSpeed
•  Υψηλός συντελεστής g για εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας
•  Ιδιαίτερα σύντομοι κύκλοι για καθημερινή
διεκπεραίωση μεγάλων όγκων πλύσης
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Βάση ζύγισης για τοποθέτηση εκ των
υστέρων
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Μονάδα ανακύκλωσης νερού
•  Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας
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Πλυντήρια PROFITRONIC M

Πλυντήρια καθαρής-ακάθαρτης πλευράς PROFITRONIC M

Φορτίο 24-32 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Φορτίο 16-32 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Πλυντήριο ρούχων

PW 6241

PW 6321

Πλυντήριο ρούχων

PW 6163

PW 6243

PW 6323

Σύστημα ελέγχου

Profitronic M

Profitronic M

Σύστημα ελέγχου

Profitronic M

Profitronic M

Profitronic M

Φορτίο [kg]

24

32

Φορτίο [kg]

16

24

32

Χωρητικότητα κάδου [l]

240

320

Χωρητικότητα κάδου [l]

160

240

320

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.100

1.000

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.025

975

975

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

542/43

448/47

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

400/46

360/46

360/41

Διάρκεια προγράμματος** [min]

46

47

Διάρκεια προγράμματος** [min]

55

53

61

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D έμμ./D άμ.

EL/G/D έμμ./D άμ.

Τύποι θέρμανσης

EL/D έμμ./EL-D άμ.

EL/D έμμ./EL-D άμ.

EL/D έμμ./EL-D άμ.

Αποχέτευση [DN 70]

AV

AV

Αποχέτευση νερού [AV DN 70]

AV

AV

AV

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.640/1.265

1.640/1.085/1.272

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

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με
199 θέσεις προγραμμάτων
•  Ευρεία γκάμα προγραμμάτων, ορισμένα
εκ των οποίων ειδικά για συγκεκριμένες
εφαρμογές
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες
•  Αναγνώστης καρτών με chip
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Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα
υφασμάτων σε βάθος με τον κυψελωτό κάδο
•  Υψηλός συντελεστής g για εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας
•  Ιδιαίτερα σύντομοι κύκλοι για καθημερινή
διεκπεραίωση μεγάλων όγκων πλύσης
•  Σύστημα αυτόματης ζύγισης για κατανάλωση
αναλόγως του φορτίου
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Μονάδα ανακύκλωσης νερού
•  Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας

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

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με
199 θέσεις προγραμμάτων
•  Ευρεία γκάμα προγραμμάτων, ορισμένα
εκ των οποίων ειδικά για συγκεκριμένες
εφαρμογές
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες
•  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
•   Απαλή φροντίδα υφασμάτων σε βάθος με
τον κυψελωτό κάδο
•  Υψηλός συντελεστής g για εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας
•  Ιδιαίτερα σύντομοι κύκλοι για καθημερινή
διεκπεραίωση μεγάλων όγκων πλύσης
•  Σύστημα αυτόματης ζύγισης για κατανάλωση
αναλόγως του φορτίου

Το τεστ υγιεινής για συσκευές φροντίδας
ιματισμού
Το σύστημα δοκιμής ProHygiene της Miele
διευκολύνει την επαλήθευση της απόδοσης
απολύμανσης ενός προγράμματος πλύσης.
•  Στη Γερμανία είναι υποχρεωτικές οι ετήσιες
επιθεωρήσεις.
•  Εύκολη εκτέλεση από το Miele service
•  Περιεκτική σύνταξη πρωτοκόλλου και
αξιολόγηση
•  Απονομή πιστοποιητικού με την επιτυχή
ολοκλήρωση των δοκιμών

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Αντλία δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
•  Μονάδα ανακύκλωσης νερού
•  Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας
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Πλυντήρια MOPSTAR για συνεργεία καθαρισμού
Φορτίο 6 kg/Σύστημα ελέγχου M Select Mop

Πλυντήριο ρούχων

PWM 506 Mop Star 60

Σύστημα ελέγχου

M Select Mop

Φορτίο [kg]

6

Χωρητικότητα κάδου [l]

57

Μέγ. στροφές στυψίματος [max. rpm]

1.400

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία* [%]

704/<25

Διάρκεια προγράμματος** [min]

49

Τύπος θέρμανσης

EL

Αποχέτευση [DP DN 22/DV DN 70]

DV

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/595/725

EL = Ηλεκτρικό, DV = 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 M Select Mop
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στον πίνακα
ελέγχου
•  Οθόνη αφής με όλες τις πληροφορίες στην
τοπική γλώσσα, 29 γλώσσες
•  Πολυάριθμα standard ειδικά προγράμματα ,
π.χ. για πανιά και σφουγγαρίστρες
•  Ειδικά προγράμματα απολύμανσης,
καθώς και προγράμματα εγκεκριμένα από
το ινστιτούτο υγείας RKI, διασφαλίζουν
αξιόπιστη υγιεινή

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλή φροντίδα
υφασμάτων σε βάθος με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Πατενταρισμένος
κύκλος προστυψίματος για την
απομάκρυνση χονδρών υπολειμμάτων πριν
από την έναρξη του κύκλου πλύσης
•  Τέλεια αποτελέσματα σε σφουγγαρίστρες
και πανιά καθαρισμού μόνο με έναν
συνδυαστικό κύκλο προγράμματος.
•  Ανεμπόδιστη αποχέτευση χάρη στη
βελτιστοποιημένη σχεδίαση
•  Δυνατότητα εγκατάστασης ως κολώνας
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονόμηση
χώρου
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Κουτί φίλτρου χνουδιών από ανοξείδωτο
ατσάλι για την αφαίρεση χνουδιών και
μεγαλύτερων σωματιδίων από την πλύση
•  Μονάδες δοσομέτρησης για αυτόματη
δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
XCI box
•  Μονάδα επικοινωνίας για σύνδεση με αντλίες
δοσομέτρησης και συστήματα διαχείρισης
ενέργειας
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Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 2 390 399 B1
Λειτουργία προστυψίματος Miele: Πατέντα EP 2 003 236 B1
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Στεγνωτήρια
Φορτίο 6,5-40 kg

Η Miele Professional προσφέρει στους χρήστες των επαγγελματικών
στεγνωτηρίων τη μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων και μεθόδων θέρμανσης
στην αγορά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα στεγνωτήρια εξοικονόμησης
χώρου SlimLine τα οποία, χάρη στο μειωμένο πλάτος τους, συνδυάζουν
στενές πόρτες και ευκολία. Πέρα από την τυπική ηλεκτρική
θέρμανση, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μοντέλα με θέρμανση
αερίου και νερού, καθώς και στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας με
αυτοκαθαριζόμενο εναλλάκτη θερμότητας για εξαιρετικά χαμηλή
κατανάλωση.
Οφέλη που αποδίδουν καθημερινά:
•  Υψηλή ποιότητα: Ο κυψελωτός κάδος διασφαλίζει ότι τα υφάσματα
στεγνώνουν απαλά και ομοιόμορφα.
•  Ακρίβεια: Το πατενταρισμένο σύστημα PerfectDry εγγυάται ότι τα
υφάσματα στεγνώνουν ακριβώς στον επιθυμητό βαθμό.
•  Ταχύτητα και οικονομία: Με την πατενταρισμένη διαδικασία
Air Recycling Plus, γύρω στο 60% της θερμότητας ανακτάται
Περισσότερα για τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας με το
πατενταρισμένο σύστημα αυτοκαθαρισμού StreamClean θα βρείτε στο
κανάλι της Miele Professional στο YouTube.
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Στεγνωτήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Στεγνωτήρια ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Φορτίο 7 kg/σύστημα ελέγχου M Special και M Select

Φορτίο 8 kg/σύστημα ελέγχου M Touch Flex

Στεγνωτήρια

PDR 507 HP Special

PDR 507 EL

PDR 507 HP

Στεγνωτήρια

PDR 908 EL

PDR 908 HP

Διασύνδεση χρήστη

M Special

M Select

M Select

Σύστημα ελέγχου

M Touch Flex

M Touch Flex

Σύστημα στεγνώματος

Αντλία θερμότητας**

Με εξαγωγή αέρα

Αντλία θερμότητας**

Σύστημα στεγνώματος

Με εξαγωγή αέρα

Αντλία θερμότητας**

Φορτίο [kg]

7

7

7

Φορτίο [kg]

8

8

Χωρητικότητα κάδου [l]

130

130

130

Χωρητικότητα κάδου [l]

130

130

Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά/Μικτό φορτίο* [λεπτά.]

Ανάλογα με την επιλογή προγράμματος

37/32

67/57

Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά/Μικτό φορτίο* [λεπτά.]

42/37

79/67

Τύπος θέρμανσης

HP

EL

HP

Τύπος θέρμανσης

EL

HP

Ισχύς [kW]

–

6,14

–

Ισχύς [kW]

6,14

–

Με εξαγωγή αέρα

–

DN 100

–

Με εξαγωγή αέρα

DN 100

–

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW

LW ή SST

LW ή SST

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW ή SST

LW ή SST

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/595/727

850/595/710

850/595/727

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/595/710

850/595/727

EL = Ηλεκτρικό, HP = Αντλία θερμότητας, LW = Λευκό, εμαγιέ, SST = Ανοξείδωτο ατσάλι, * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά», ** Περιέχει FC, ερμητικά σφραγισμένα· Ψυκτικό R134a,
Ποσότητα ψυκτικού 0,61 kg, ODP ψυκτικού: 1430 kg CO₂ e, ODP συσκευής: 872 kg CO₂ e

Σύστημα ελέγχου M Special
•  1 έως 4 προγράμματα απευθείας
πρόσβασης στην οθόνη
•  Οθόνη αφής με κείμενο, 29 γλώσσες
Σύστημα ελέγχου M Select
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στον πίνακα
ελέγχου
•  Οθόνη αφής με όλες τις πληροφορίες στην
τοπική γλώσσα, 29 γλώσσες
•  Πολυάριθμα standard ειδικά προγράμματα,
π.χ. για αθλητικά ρούχα, οικιακό εξοπλισμό,
υγιεινή
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Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 2 390 399 B1

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Πατενταρισμένο σύστημα PerfectDry για
αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•   Εξοικονόμηση χρόνου και ευκολία χάρη στο
φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας
•  Υψηλή απόδοση χάρη στο μοτέρ
εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς ανάγκη
συντήρησης
•  Δυνατότητα εγκατάστασης ως κολώνας
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονόμηση
χώρου
Κορυφαία χαρακτηριστικά: Στεγνωτήρια με
αντλία θερμότητας
•  Ευέλικτη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται
αεραγωγοί
•  Ενεργειακή κλάση A++:
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60% σε
σύγκριση με ένα συμβατικό στεγνωτήριο με
συμπυκνωτή
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
XCI box
•  Μονάδα επικοινωνίας για σύνδεση με
συστήματα κερματοδέκτη και συστήματα
διαχείρισης ενέργειας

Μοντέλο Special
•   Σετ συστημάτων ελέγχου με μέγιστη
δυνατότητα ξεχωριστής επιλογής
4 προγραμμάτων για άμεση και γρήγορη
επιλογή.

EL = Ηλεκτρικό, HP = Αντλία θερμότητας, LW = Λευκό, εμαγιέ, SST = Ανοξείδωτο ατσάλι, * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά», ** Περιέχει FC, ερμητικά σφραγισμένα· Ψυκτικό R134a,
Ποσότητα ψυκτικού 0,61 kg, ODP ψυκτικού: 1430 kg CO₂ e, ODP συσκευής: 872 kg CO₂ e

Σύστημα ελέγχου M Touch Flex
•  Κορυφαία άνεση χρήστη χάρη στην έγχρωμη
οθόνη αφής
•  Απλός και διαισθητικός χειρισμός με ένα
άγγιγμα του δακτύλου
•  Όλες οι πληροφορίες σε μορφή απλού
κειμένου, 32 γλώσσες
•  Ευρεία γκάμα standard ειδικών
προγραμμάτων, π.χ. για αθλητικά ρούχα,
οικιακό εξοπλισμό, WetCare, πετσέτες

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Πατενταρισμένο σύστημα PerfectDry για
αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•   Εξοικονόμηση χρόνου και ευκολία χάρη στο
φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας
•  Αποτελεσματική συνδεσιμότητα με το
WiFiConn@ct
•  Υψηλή απόδοση χάρη στο μοτέρ
εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς ανάγκη
συντήρησης
•  Δυνατότητα εγκατάστασης ως κολώνας
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονόμηση
χώρου

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
XCI box
•  Μονάδα επικοινωνίας για σύνδεση με
συστήματα κερματοδέκτη και συστήματα
διαχείρισης ενέργειας
Μοντέλο Marine
•  Επιλογές σύνδεσης για χρήση σε πλοία και
σκάφη αναψυχής

Συνδεσιμότητα
•  Διασύνδεση WiFiConne@ct της Miele
•  Εφαρμογή MielePro@mobile για iOS (Apple)
και Android*
Κορυφαία χαρακτηριστικά: Στεγνωτήρια
με αντλία θερμότητας
•  Ευέλικτη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται
αεραγωγοί
•  Ενεργειακή κλάση A++:
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60% σε
σύγκριση με ένα συμβατικό στεγνωτήριο με
συμπυκνωτή
Κυψελωτός κάδος Miele: Πατέντα EP 2 390 399 B1

* Χρήση εξαρτημάτων που διατίθενται μεμονωμένα και
λογισμικού που χρεώνεται στους πελάτες. Η διαθεσιμότητα
μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη Miele.
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Στεγνωτήρια OCTOPLUS XL

Στεγνωτήρια SLIMLINE

Φορτίο 9 kg/Σύστημα ελέγχου ProfiLine B Symbols, Profitronic L Vario

Φορτίο 12-15 kg/σύστημα ελέγχου Profitronic B, Profitronic B Plus

Στεγνωτήρια

PT 5186 XL

PT 7186 XL Vario

PWT 6089 XL Vario

Στεγνωτήρια

PT 8301

PT 8303

Σύστημα ελέγχου

Σύμβολα Profiline B

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Σύστημα ελέγχου

Profitronic B

Profitronic B Plus

Σύστημα στεγνώματος

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Σύστημα στεγνώματος

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg]

9

9

Πλύση 9/Στέγνωμα 9

Φορτίο [kg]

12–15

12–15

Χωρητικότητα κάδου [l]

180

180

80/180

Χωρητικότητα κάδου [l]

300

300

Διάρκεια προγράμματος* [min]

46

41

-/41

Διάρκεια προγράμματος* [min]

33

33

Τύποι θέρμανσης

EL

EL/G

EL

Τύποι θέρμανσης

EL/G

EL/G

Ισχύς EL/G [kW]

6,15/–

7,94/8,0

7,94/–

Ισχύς EL/G [kW]

13,5/18/–

13,5/18/–

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα

–/DN 100

–/DN 100

–/DN 100

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue

Octoblue ή ED

Octoblue ή ED

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue

Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.020/700/763

1.020/700/763

1.930/700/752

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.800/711/1.089

1.800/711/1.089

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

Σύστημα ελέγχου Profiline B Symbols
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύμβολα προγραμμάτων στον πίνακα
ελέγχου
•  Διασύνδεση χρήστη με οθόνη απλού
κειμένου
•  Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για τη
θερμοκρασία, την ταχύτητα στυψίματος και
τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας
Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα
PerfectDry για αποτελέσματα στεγνώματος
με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα υφάσματα
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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Σύστημα ελέγχου Profitronic L Vario
•  4 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα
•  Ασφαλείς διαδικασίες εργασίας χάρη στη
διασύνδεση χρήστη πολλών βαθμίδων
•  Εξατομικευμένη ρύθμιση δοσομέτρησης
Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα
PerfectDry για αποτελέσματα στεγνώματος
με υψηλή ακρίβεια σε όλα τα υφάσματα

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά», ** Περιέχει FC, ερμητικά σφραγισμένα· Ψυκτικό R134a, Ποσότητα ψυκτικού 1,35 kg, ODP ψυκτικού: 1430 kg CO₂ e,
ODP συσκευής: 1.930 kg CO₂ e,

Κορυφαίο χαρακτηριστικό: PWT 6089 Vario
•  Κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου
εξοικονόμησης χώρου που καταλαμβάνει
λιγότερη επιφάνεια δαπέδου από 0,6 m²

•  Σύστημα ελέγχου Profitronic B
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Ρυθμίσεις χρόνου με προσαυξήσεις των
5 λεπτών, από 5 έως 60 λεπτά
•  4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας: Κρύο, χαμηλή,
μέση και υψηλή

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Χάρη στον λεπτό σχεδιασμό, με πλάτος
μόλις 711 mm, χωράει ακόμα και στους
μικρότερους χώρους
Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύστημα ελέγχου υπολειπόμενης υγρασίας
για 12 προγράμματα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και
άδειασμα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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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* [min]

22

24

24

Τύποι θέρμανσης

EL/G

EL/G

G

Ισχύς EL/G [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 «Κανονικά στεγνά»

Σύστημα ελέγχου Profitronic B
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Ρυθμίσεις χρόνου με προσαυξήσεις των
5 λεπτών, από 5 έως 60 λεπτά
•  4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας: Κρύο, χαμηλή,
μέση και υψηλή
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Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Ανακύκλωση του προθερμασμένου αέρα για
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο
στέγνωμα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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Στεγνωτήρια PROFITRONIC B Plus

Στεγνωτήρια PROFITRONIC B Plus

Φορτίο 10-20 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus

Φορτίο 20-40 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus

Στεγνωτήρια

PT 8253

PT 8333

PT 8403

Στεγνωτήρια

PT 8503

PT 8803

Σύστημα ελέγχου

Profitronic B Plus

Profitronic B Plus

Profitronic B Plus

Σύστημα ελέγχου

Profitronic B Plus

Profitronic B Plus

Σύστημα στεγνώματος

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Σύστημα στεγνώματος

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Φορτίο [kg]

10-13

13-16

16-20

Φορτίο [kg]

20-25

32-40

Χωρητικότητα κάδου [l]

250

325

400

Χωρητικότητα κάδου [l]

500

800

Διάρκεια προγράμματος* [min]

23

24

24

Διάρκεια προγράμματος* [min]

24
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Τύποι θέρμανσης

EL/G

EL/G

EL/G/D

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D

EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW]

12,20-14,50/15/–/–

16,50-19,40/18/9,80/–

20,30-24,20/21,50/28/9,80

Ισχύς EL/G/D [kW]

27/30/12,50

32,50-38,80/36/12,50

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

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

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.640/1.206/1.002

1.640/1.206/1.368

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός, HW = Ζεστό νερό, * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά»

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύστημα ελέγχου υπολειπόμενης υγρασίας
για 12 προγράμματα
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Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα PerfectDry
για αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•  Ανακύκλωση του προθερμασμένου αέρα για
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο
στέγνωμα

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

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση

Σύστημα ελέγχου Profitronic B Plus
•  Περιστροφικός επιλογέας
•  Σύστημα ελέγχου υπολειπόμενης υγρασίας
για 12 προγράμματα

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα PerfectDry
για αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•  Ανακύκλωση του προθερμασμένου αέρα για
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορο
στέγνωμα

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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Στεγνωτήρια PROFITRONIC M

Στεγνωτήρια PROFITRONIC M

Φορτίο 10-20 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Φορτίο 20-40 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic M

Στεγνωτήρια

PT 8257

PT 8337

PT 8407

Στεγνωτήρια

PT 8507

PT 8807

Σύστημα ελέγχου

Profitronic M

Profitronic M

Profitronic M

Σύστημα ελέγχου

Profitronic M

Profitronic M

Σύστημα στεγνώματος

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Με εξαγωγή αέρα

Σύστημα στεγνώματος

Σύνδεση εξαγωγής αέρα

Σύνδεση εξαγωγής αέρα

Φορτίο [kg]

10-13

13-16

16-20

Φορτίο [kg]

20-25

32-40

Χωρητικότητα κάδου [l]

250

325

400

Χωρητικότητα κάδου [l]

500

800

Διάρκεια προγράμματος* [min]

22

24

24

Διάρκεια προγράμματος* [min]

24

29

Τύποι θέρμανσης

EL/G

EL/G

EL/G/D

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D

EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW]

12,50-14,50/15/–/–

16,50-19,40/18,00/9,80/–

20,30-24,20/21,50/28/9,80

Ισχύς EL/G/D [kW]

24,40-29,40/30/40,50/12,50

32,50-38,80/36/40,50/12,50

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

Είσοδος αέρα/Εξαγωγή αέρα

DN 150/DN 150

DN 150/DN 150

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

Octoblue ή ανοξείδωτο ατσάλι

Octoblue

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.400/906/852

1.400/906/1.035

1.400/906/1.164

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 «Κανονικά στεγνά»

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

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με
199 θέσεις προγραμμάτων
•  Ευρεία γκάμα προγραμμάτων, ορισμένα
εκ των οποίων ειδικά για συγκεκριμένες
εφαρμογές
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες
•  Αναγνώστης καρτών με chip
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Miele Air Recycling Plus: Πατέντα EP 1 682 715 B1

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα PerfectDry
για αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•  Αποκλειστικότητα Miele: Χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας και γρήγορο στέγνωμα,
συγκεκριμένα για χοντρά υφάσματα,
χάρη στην πατενταρισμένη διαδικασία
Air Recycling Plus

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με
199 θέσεις προγραμμάτων
•  Ευρεία γκάμα προγραμμάτων, ορισμένα
εκ των οποίων ειδικά για συγκεκριμένες
εφαρμογές
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες
•  Αναγνώστης καρτών με chip

Miele Air Recycling Plus: Πατέντα EP 1 682 715 B1

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα PerfectDry
για αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•  Αποκλειστικότητα Miele: Χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας και γρήγορο στέγνωμα,
συγκεκριμένα για χοντρά υφάσματα,
χάρη στην πατενταρισμένη διαδικασία
Air Recycling Plus

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση
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Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας PROFITRONIC M
Φορτίο 10-16 kg/Σύστημα ελέγχου Profitronic M

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* [min]

44

54

Τύπος θέρμανσης

HP

HP

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

HP = Αντλία θερμότητας, * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά», ** Περιέχει FC, ερμητικά σφραγισμένα· Ψυκτικό R134a, Ποσότητα ψυκτικού 3,2 kg, ODP ψυκτικού: 1.430 kg CO₂ e, ODP
συσκευής: 4.576 kg CO₂ e,

Σύστημα ελέγχου Profitronic M
•  6 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και
περιστροφικός επιλογέας
•  Ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις με
199 θέσεις προγραμμάτων
•  Ευρεία γκάμα προγραμμάτων, ορισμένα
εκ των οποίων ειδικά για συγκεκριμένες
εφαρμογές
•  Οθόνη με όλες τις πληροφορίες στην τοπική
γλώσσα, 11 γλώσσες
•  Αναγνώστης καρτών με chip

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Αποκλειστικότητα Miele: Απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα με τον νέο
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο
•  Αποκλειστικότητα Miele: Σύστημα PerfectDry
για αποτελέσματα στεγνώματος με υψηλή
ακρίβεια
•  Αποκλειστικότητα Miele: Χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας και γρήγορο στέγνωμα,
συγκεκριμένα για χοντρά υφάσματα,
χάρη στην πατενταρισμένη διαδικασία
Air Recycling Plus
Κορυφαίο χαρακτηριστικό: Αντλία
θερμότητας
•  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
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Miele Air Recycling Plus: Πατέντα EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: Πατέντα EP 2 460 929 B1

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Συστήματα κερματοδέκτη με λειτουργία
πληρωμής ανά χρήση

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%
Η τεχνολογία αντλίας θερμότητας χρησιμοποιεί την ενέργεια
που απελευθερώνεται όταν ο αποβαλλόμενος αέρας ψύχεται και
αφυγραίνεται για τη θέρμανση κρύου, ξηρού αέρα. Σε αντίθεση με μια
συμβατική τεχνολογία στεγνώματος με εξαγωγή αέρα, η ενέργεια αυτή
ανακτάται και χρησιμοποιείται στη διαδικασία στεγνώματος. Έτσι η
κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά έως 60%. 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 ή όπου υπάρχει
ανάγκη αποφυγής των αιχμών φορτίου.

* Βάση υπολογισμού:
100 kg ιματισμού ανά
ημέρα, 250 ημέρες ανά
έτος/κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας EUR 0,19/kWh,

Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας προσφέρουν κορυφαία
άνεση χρήσης
Το σύστημα αντίστροφης ροής StreamClean της Miele διασφαλίζει
ότι η συμπύκνωση απομακρύνει όλα τα χνούδια που έχουν κολλήσει
στον εναλλάκτη θερμότητας. Ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
απαιτείται μόνο σε αραιά χρονικά διαστήματα. Τα πρόσθετα φίλτρα,
που απαιτούν πολύ χρόνο για να καθαριστούν, ανήκουν στο παρελθόν
για τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας της Miele.
Περισσότερα για τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας με το
πατενταρισμένο σύστημα αυτοκαθαρισμού StreamClean θα βρείτε
στο κανάλι της Miele Professional στο YouTube.
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Σιδερωτήρια
Πλάτος εργασίας 830-3.300 mm

Η αίσθηση ευεξίας που προσφέρουν τα καλοπλυμένα σεντόνια, τα
στιλπνά τραπεζομάντηλα και οι πετσέτες – τα άψογα φινιρισμένα
υφάσματα – αποτελούν πραγματική αντανάκλαση της ποιότητας
ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και κατοικιών. Οι πελάτες που
ενδιαφέρονται εξίσου για το φινίρισμα του ιματισμού τους όσο και
για την καθαριότητα, μπορούν να μείνουν ήσυχοι – οι καλεσμένοι, οι
επισκέπτες και οι ένοικοί τους θα νιώθουν σαν στο σπίτι τους.
Οφέλη που αποδίδουν καθημερινά:
•  Ευκολία: Ο ποδοδιακόπτης FlexControl με δυνατότητα ελεύθερης
τοποθέτησης επιτρέπει τον ιδιαιτέρως ευέλικτο έλεγχο του
σιδερωτηρίου
•  Υψηλή αξία: Το πατενταρισμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού EasyFold
επιτρέπει στα σιδερωμένα υφάσματα να κρυώνουν αποτελεσματικά,
σταθεροποιώντας το τελικό αποτέλεσμα

Μάθετε περισσότερα για την υψηλή απόδοση των επαγγελματικών
σιδερωτηρίων στο κανάλι της Miele Professional στο YouTube.
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Σιδερωτήριο HM 16-83
Πλάτος εργασίας 830 mm

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 [DN]

–

Αφαίρεση ιματισμού

Από μπροστά

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

960/1.050/380

EL = Ηλεκτρικό, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα, την
κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

Κορυφαία χαρακτηριστικά: HM 16-83
•  Επένδυση κυλίνδρου υψηλής ποιότητας
από τσόχα πολυεστέρα και τσόχα με ίνες
ARAMID
•  Εύκολος χειρισμός 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 1210 και PM 1214

Σιδερωτήρια PM 1217

Πλάτος εργασίας 1.000-1.400 mm

Πλάτος εργασίας 1.660 mm

Σιδερωτήρια

PM 1210

PM 1214

Σιδερωτήρια

PM 1217

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

210

210

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

250

Πλάτος εργασίας [mm]

1.000

1.400

Πλάτος εργασίας [mm]

1.660

Υλικό πλάκας σιδερώματος

Αλουμίνιο

Αλουμίνιο

Υλικό πλάκας σιδερώματος

Αλουμίνιο

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

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

–

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

26

33

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

60

Τύπος θέρμανσης

EL

EL

Τύπος θέρμανσης

EL

Ισχύς EL [kW]

4,5

6,5

Ισχύς EL [kW]

11

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

70

70

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

70

Αφαίρεση ιματισμού

Από μπροστά

Από μπροστά

Αφαίρεση ιματισμού

Εμπρός / πίσω

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.032/1.579/476

1.032/1.979/650

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.110/2.238/650

EL = Ηλεκτρικό, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα, την
κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

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
•  Ειδικό τραπέζι εξαγωγής ιματισμού με
κυψελωτή επιφάνεια και οπές και καλάθι
ιματισμού της Miele
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EL = Ηλεκτρικό, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα, την
κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

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
•  Ειδικό τραπέζι εξαγωγής ιματισμού με
κυψελωτή επιφάνεια και οπές και καλάθι
ιματισμού της Miele

Πρόσθετα εξαρτήματα
•  Περιέλιξη με ελάσματα
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
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Σιδερωτήρια PRI 318

Σιδερωτήρια PRI 418, PRI 421

Πλάτος εργασίας 1.750 mm

Πλάτος εργασίας 1.750-2.040 mm

Εικ. PRI 318 με ηλεκτρική θέρμανση

Σιδερωτήρια

PRI 318

Σιδερωτήρια

PRI 418

PRI 421

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

300

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

365

365

Πλάτος εργασίας [mm]

1.750

Πλάτος εργασίας [mm]

1.750

2.040

Υλικό πλάκας σιδερώματος

Αλουμίνιο

Υλικό πλάκας σιδερώματος

Αλουμίνιο

Αλουμίνιο

Διεκπεραιωτικότητα σε 25% υπολειπόμενη υγρασία EL/G [kg/h]

87/59

Διεκπεραιωτικότητα σε 25% υπολειπόμενη υγρασία EL/G [kg/h]

104/76

113/78

Διεκπεραιωτικότητα σε 50% υπολειπόμενη υγρασία EL/G [kg/h]

51/33

Διεκπεραιωτικότητα σε 50% υπολειπόμενη υγρασία EL/G [kg/h]

63/46

67/42

Τύποι θέρμανσης

EL/G

Τύποι θέρμανσης

EL/G

EL/G

Ισχύς EL/G [kW]

17/22

Ισχύς EL/G [kW]

21,4/28

22,9/30

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

75

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

75

75

Αφαίρεση ιματισμού

Μπροστά/πίσω**

Αφαίρεση ιματισμού

Μπροστά/πίσω**

Μπροστά/πίσω**

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.110/2.469/1.377

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.110/2.469/1.441

1.110/2.759/1.441

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα,
την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος. **ανάλογα με το μοντέλο ή το σετ μετατροπής

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Μεγάλη οθόνη αφής για απλή και εύκολη
λειτουργία
•  Η ομοιόμορφη πίεση και η συγκράτηση
του πεπιεσμένου αέρα εγγυώνται το τέλειο
φινίρισμα του ιματισμού σε όλο το πλάτος
εργασίας.
•  Επένδυση κυλίνδρου υψηλής ποιότητας από
τσόχα με ίνες ARAMID
•  Αποκλειστικότητα Miele: Ποδοδιακόπτης
FlexControl με δυνατότητα ελεύθερης
τοποθέτησης
•  Το πατενταρισμένο τραπέζι εξαγωγής
ιματισμού EasyFold επαναφέρει τα
υφάσματα σε κανονική θερμοκρασία και
διασφαλίζει ότι παραμένουν απαλά
•  Ενεργειακή διαχείριση ενσωματωμένου
φορτίου αιχμής για βελτιστοποίηση της
ενεργειακής δαπάνης
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Εικ. PRI 418 / PRI 421 με θέρμανση με αέριο

Miele EasyFold: Πατέντα EP 17 24 388 B1

Πρόσθετα εξαρτήματα/Μοντέλο
•  Περιέλιξη με ελάσματα
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας
•  Επέκταση τραπεζιού εξαγωγής ιματισμού

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα, την
κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος. **ανάλογα με το μοντέλο ή το σετ μετατροπής

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Μεγάλη οθόνη αφής για απλή και εύκολη
λειτουργία
•  Η ομοιόμορφη πίεση και η συγκράτηση
του πεπιεσμένου αέρα εγγυώνται το τέλειο
φινίρισμα του ιματισμού σε όλο το πλάτος
εργασίας.
•  Επένδυση κυλίνδρου υψηλής ποιότητας από
τσόχα με ίνες ARAMID
•  Αποκλειστικότητα Miele: Ποδοδιακόπτης
FlexControl με δυνατότητα ελεύθερης
τοποθέτησης
•  Το πατενταρισμένο τραπέζι εξαγωγής
ιματισμού EasyFold επαναφέρει τα
υφάσματα σε κανονική θερμοκρασία και
διασφαλίζει ότι παραμένουν απαλά
•  Ενεργειακή διαχείριση ενσωματωμένου
φορτίου αιχμής για βελτιστοποίηση της
ενεργειακής δαπάνης

Miele EasyFold: Πατέντα EP 17 24 388 B1

Πρόσθετα εξαρτήματα/Μοντέλο
•  Περιέλιξη με ελάσματα
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας
•  Επέκταση τραπεζιού εξαγωγής ιματισμού
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ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: Σιδερωτήρια LACO
Πλάτος εργασίας 1.300-3.300 mm

Για τους χρήστες με τις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης, η Miele
Professional εμπλούτισε τη σειρά σιδερωτηρίων της προσθέτοντας τα
σιδερωτήρια υψηλής απόδοσης LACO. Με τα κορυφαία χαρακτηριστικά
τους, αυτές οι συσκευές προσφέρουν υψηλή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα
διασφαλίζουν φινίρισμα υψηλής ποιότητας. Έτσι, εξασφαλίζουν ότι
απολαμβάνετε κορυφαία απόδοση και οικονομία.

Οφέλη που αποδίδουν καθημερινά:
•  Η τέλεια λύση: μοντέλα τροφοδοσίας από μπροστά και εξαγωγής από
πίσω αλλά και αντίστροφης τροφοδοσίας διαθέσιμα για διαφορετικές
απαιτήσεις χώρου και προσωπικού
•  Άριστη ποιότητα: Άψογο φινίρισμα ακόμα σε συνδυασμό με υψηλή
απόδοση χάρη στην πατενταρισμένη λειτουργία AirStream
•  Ταχύτητα: Κατάλληλα εύρη ταχύτητας σε όλα τα μοντέλα για
αυξημένη απόδοση
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ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: Σιδερωτήριο LACO M500, αντίστροφης τροφοδοσίας

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: σιδερωτήρια LACO D500

Πλάτος εργασίας 1.750-3.300 mm

Πλάτος εργασίας 1.750-3.300 mm

Εικ.: σιδερωτήριο LACO M500, μπροστινή πλευρά (πλευρά τροφοδοσίας
και εξαγωγής ιματισμού)

Εικ.: σιδερωτήριο LACO M500, πίσω πλευρά

Εικ.: σιδερωτήριο LACO D500, μπροστινή πλευρά (πλευρά τροφοδοσίας)

Σιδερωτήριο LACO M500

Σιδερωτήριο LACO D500

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

500

500

500

500

500

500

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

500

500

500

500

500

500

Πλάτος εργασίας [mm]

1.750

2.000

2.200

2.500

3.000

3.300

Πλάτος εργασίας [mm]

1.750

2.000

2.200

2.500

3.000

3.300

Απόδοση*
με 50% υπολειπόμενη υγρασία EL/G/D
[kg/h]

65/65/58

75/75/67

82/82/74

95/95/85

115/115/103

125/125/112

Απόδοση*
με 50% υπολειπόμενη υγρασία EL/G/D
[kg/h]

65/65/58

75/75/67

82/82/74

95/95/85

115/115/103

125/125/112

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW]

30/52/–

30/52/–

35/52/–

40/52/–

45/91/–

45/91/

Ισχύς EL/G/D [kW]

30/52/–

30/52/–

35/52/–

40/52/–

45/91/–

45/91/

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

75

75

75

75

75

75

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

75

75

75

75

75

75

Αφαίρεση ιματισμού

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Αφαίρεση ιματισμού

Πίσω

Πίσω

Πίσω

Πίσω

Πίσω

Πίσω

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.200/ 2.565/
1.195

1.200/2.815/
1.195

1.200/3.015/
1.195

1.200/3.315/
1.195

1.200/3.815/
1.195

1.200/4.115/
1.195

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.200/2.600/
1.715

1.200/2.850/
1.715

1.200/3.050/
1.715

1.200/3.350/
1.715

1.200/3.850/
1.715

1.200/4.150/
1.715

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα,
την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

Το σιδερωτήριο LACO M500 είναι
ένα σιδερωτήριο υψηλής απόδοσης
σχεδιασμένο ως μονάδα αντίστροφης
τροφοδοσίας για εγκατάσταση σε τοίχο.
Τα ρούχα εισάγονται και εξάγονται από την
μπροστινή πλευρά της συσκευής.
Οφέλη των σιδερωτηρίων αντίστροφης
τροφοδοσίας
•  Μικρός χώρος εγκατάστασης
•  Μειωμένες απαιτήσεις προσωπικού και
συνεπώς πιο ευέλικτη αξιοποίηση πόρων
•  Λειτουργία από 1-2 άτομα και συνεπώς
χαμηλότερο κόστος προσωπικού
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Εικ.: σιδερωτήριο LACO D500, πίσω πλευρά (πλευρά εξαγωγής)

Βασικά χαρακτηριστικά
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας με
σύστημα προστασίας χεριών
•  Ψηφιακό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κυλίνδρου
•  Περιέλιξη από ελατήρια και δύο στρώσεις
τσόχας πολυεστέρα, 800 g/m²
•  Οδηγός αποκόλλησης ιματισμού
•  Τραπέζι εξαγωγής ιματισμού 60 cm
•  Ανοξείδωτο καλάθι ιματισμού
•  Στάνταρ χρώμα: Octoblue
•  Τάση:
3N AC 380-420 V/50 Hz
•  Καυστήρας αερίου δύο βαθμίδων σε
σιδερωτήρια που θερμαίνονται με αέριο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά
•  Πατενταρισμένος αερισμός πλάκας με
λειτουργία AirStream
•  Κλιπ τροφοδοσίας EasyFeed
•  Οθόνη αφής PLC
•  Ποδοδιακόπτης για τον έλεγχο του
κυλίνδρου
•  Επένδυση κυλίνδρου και τσόχα με ίνες
ARAMID
•  Εκτεταμένη επιφάνεια τροφοδοσίας
•  Πρόσθετα στοιχεία ελέγχου και
ενδεικτικές λυχνίες

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα,
την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

Το σιδερωτήριο LACO D500 είναι ένα
μοντέλο συνεχούς τροφοδοσίας υψηλής
απόδοσης. Εισαγωγή και αφαίρεση
ιματισμού στις αντίθετες πλευρές της
συσκευής.
Οφέλη των σιδερωτηρίων οπίσθιας
εξαγωγής
•  Ιδιαιτέρως αποτελεσματική μέθοδος
λειτουργίας
•  Εύκολος χειρισμός μεγάλων τεμαχίων
ιματισμού
•  Υψηλή απόδοση ιματισμού

Βασικά χαρακτηριστικά
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας με
σύστημα προστασίας χεριών
•  Ψηφιακό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κυλίνδρου
•  Περιέλιξη από ελατήρια και δύο στρώσεις
τσόχας πολυεστέρα, 800 g/m²
•  Οδηγός αποκόλλησης ιματισμού
•  Τραπέζι εξαγωγής ιματισμού 60 cm
•  Ανοξείδωτο καλάθι ιματισμού
•  Στάνταρ χρώμα: Octoblue
•  Τάση:
3N AC 380-420 V/50 Hz
•  Καυστήρας αερίου δύο βαθμίδων σε
σιδερωτήρια που θερμαίνονται με αέριο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά
•  Πατενταρισμένος αερισμός πλάκας με
λειτουργία AirStream
•  Κλιπ τροφοδοσίας EasyFeed
•  Οθόνη αφής PLC
•  Ποδοδιακόπτης για τον έλεγχο του
κυλίνδρου
•  Επένδυση κυλίνδρου και τσόχα με ίνες
ARAMID
•  Εκτεταμένο εύρος ταχύτητας κυλίνδρου
•  Βαθύτερα τραπέζια τροφοδοσίας και
εξαγωγής
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
•  Πρόσθετα στοιχεία ελέγχου και
ενδεικτικές λυχνίες
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ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: σιδερωτήρια LACO D600

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ: σιδερωτήρια LACO D800

Πλάτος εργασίας 1.750-3.300 mm

Πλάτος εργασίας 1.300-3.300 mm

Εικ.: σιδερωτήριο LACO D600, μπροστινή πλευρά (πλευρά τροφοδοσίας)

Εικ.: σιδερωτήριο LACO D600, πίσω πλευρά (πλευρά εξαγωγής)

Σιδερωτήριο LACO D600

Εικ.: σιδερωτήριο LACO D800, πίσω πλευρά (πλευρά εξαγωγής)

Σιδερωτήριο LACO D800

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

600

600

600

600

600

600

Διάμετρος κυλίνδρου [mm]

800

800

800

800

800

800

800

Πλάτος εργασίας [mm]

1.750

2.000

2.200

2.500

3.000

3.300

Πλάτος εργασίας [mm]

1.300

1.750

2.000

2.200

2.500

3.000

3.300

Απόδοση*
με 50% υπολειπόμενη υγρασία EL/G/D
[kg/h]

100/100/90

109/109/98

126/126/113

140/140/126

160/160/144

175/175/157

Απόδοση*
με 50% υπολειπόμενη υγρασία EL/G/D
[kg/h]

112/112/102

152/152/136

164/164/147

186/186/167

200/200/180

230/230/207

250/250/225

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

Τύποι θέρμανσης

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

EL/G/D

Ισχύς EL/G/D [kW]

45/91/–

45/91/–

45/91/–

50/91/–

60/91/–

75/91/

Ισχύς EL/G/D [kW]

45/52/–

60/189/–

60/189/–

60/189/–

75/189/–

90/189/–

90/189/–

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

75

75

75

75

75

75

Σύνδεση εξαγωγής αέρα [DN]

75

75

75

75

75

75

75

Αφαίρεση ιματισμού

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Αφαίρεση ιματισμού

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Από μπροστά

Πρόσοψη

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.395/2.830/
1.900

1.395/3.080/
1.900

1.395/3.280/
1.900

1.395/3.580/
1.900

1.395/4.080/
1.900

1.395/4.380/
1.900

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

1.615/2.565/
2.115

1.615/2.910/
2.115

1.615/3.160/
2.115

1.615/3.360/
2.115

1.615/ 3.660/
2.115

1.615/4.160/
2.115

1.615/4.460/
2.115

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα,
την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

Το σιδερωτήριο LACO D600 είναι ένα
μοντέλο συνεχούς τροφοδοσίας υψηλής
απόδοσης. Εισαγωγή και αφαίρεση
ιματισμού στις αντίθετες πλευρές της
συσκευής.
Οφέλη των σιδερωτηρίων συνεχούς
τροφοδοσίας
•  Ιδιαιτέρως αποτελεσματική μέθοδος
λειτουργίας
•  Εύκολος χειρισμός μεγάλων τεμαχίων
ιματισμού
•  Υψηλή απόδοση ιματισμού
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Εικ.: σιδερωτήριο LACO D800, μπροστινή πλευρά (πλευρά τροφοδοσίας)

Βασικά χαρακτηριστικά
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας με
σύστημα προστασίας χεριών
•  Ψηφιακό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κυλίνδρου
•  Περιέλιξη από ελατήρια και δύο στρώσεις
τσόχας πολυεστέρα, 800 g/m²
•  Οδηγός αποκόλλησης ιματισμού
•  Τραπέζι εξαγωγής ιματισμού 60 cm
•  Ανοξείδωτο καλάθι ιματισμού
•  Στάνταρ χρώμα: Octoblue
•  Τάση:
3N AC 380-420 V/50 Hz
•  Καυστήρας αερίου δύο βαθμίδων σε
σιδερωτήρια που θερμαίνονται με αέριο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά
•  Πατενταρισμένος αερισμός πλάκας με
λειτουργία AirStream
•  Κλιπ τροφοδοσίας EasyFeed
•  Οθόνη αφής PLC
•  Ποδοδιακόπτης για τον έλεγχο του
κυλίνδρου
•  Επένδυση κυλίνδρου και τσόχα με ίνες
ARAMID
•  Εκτεταμένο εύρος ταχύτητας κυλίνδρου
•  Βαθύτερα τραπέζια τροφοδοσίας και
εξαγωγής
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
•  Αισθητήρες παρακολούθησης οδηγού
αποκόλλησης ιματισμού
•  Πρόσθετα στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές
λυχνίες

EL = Ηλεκτρικό, G = Αέριο, D = Ατμός, * Στοιχεία σύμφωνα με το DIN 11902. Στην πράξη, 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 από το σιδέρωμα,
την κατάσταση της πλάκας σιδερώματος και την απαιτούμενη ποιότητα φινιρίσματος.

Το σιδερωτήριο LACO D800 είναι ένα
μοντέλο συνεχούς τροφοδοσίας υψηλής
απόδοσης. Εισαγωγή και αφαίρεση
ιματισμού στις αντίθετες πλευρές της
συσκευής.
Οφέλη των σιδερωτηρίων συνεχούς
τροφοδοσίας
•  Ιδιαιτέρως αποτελεσματική μέθοδος
λειτουργίας
•  Εύκολος χειρισμός μεγάλων τεμαχίων
ιματισμού
•  Υψηλή απόδοση ιματισμού

Βασικά χαρακτηριστικά
•  Κάλυμμα διατήρησης θερμότητας με
σύστημα προστασίας χεριών
•  Ψηφιακό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
•  Ιμάντες εισαγωγής
•  Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κυλίνδρου
•  Περιέλιξη από ελατήρια και δύο στρώσεις
τσόχας πολυεστέρα, 800 g/m²
•  Οδηγός αποκόλλησης ιματισμού
•  Τραπέζι εξαγωγής ιματισμού 60 cm
•  Ανοξείδωτο καλάθι ιματισμού
•  Στάνταρ χρώμα: Octoblue
•  Τάση:
3N AC 380-420 V/50 Hz
•  Καυστήρας αερίου δύο βαθμίδων σε
σιδερωτήρια που θερμαίνονται με αέριο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά
•  Πατενταρισμένος αερισμός πλάκας με
λειτουργία AirStream
•  Κλιπ τροφοδοσίας EasyFeed
•  Οθόνη αφής PLC
•  Ποδοδιακόπτης για τον έλεγχο του
κυλίνδρου
•  Επένδυση κυλίνδρου και τσόχα με ίνες
ARAMID
•  Εκτεταμένο εύρος ταχύτητας κυλίνδρου και
εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα
•  Βαθύτερα τραπέζια τροφοδοσίας και
εξαγωγής
•  Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού
•  Αισθητήρες παρακολούθησης οδηγού
αποκόλλησης ιματισμού
•  Πρόσθετα στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές
λυχνίες
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Miele Service: ο στρατηγικός σας συνεργάτης για
τις επαγγελματικές σας συσκευές!
Εμπιστευθείτε τη συσκευή σας σε αυτούς που τη δημιούργησαν

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Miele «Πάντα καλύτερα» (Immer Besser)
εγγυόμαστε με το εμπορικό μας σήμα «Made in Germany» υψηλή
ποιότητα και standards παραγωγής. Όσον αφορά το service, η Miele
Professional προσφέρει ασυναγώνιστες επιδόσεις. Ακόμη και στο
στάδιο της αποστολής και εγκατάστασης των συσκευών, προσφέρουμε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις των
συσκευών επί τόπου ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο έλεγχος και συντήρηση
από το Miele service εγγυάται τη μέγιστη αντοχή των συσκευών,
τη διατήρηση τέλειας και οικονομικής απόδοσης καθώς και την
εξοικονόμηση χρημάτων από τη λειτουργία και αποφυγή βλαβών.
Service Miele μόνο από τη Miele
•  Άμεση ανταπόκριση
•  Άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί στις τελευταίες τεχνολογίες
•  Γνήσια ανταλλακτικά Miele -τα οποία παραμένουν
διαθέσιμα για 15 χρόνια μετά τον τερματισμό της
παραγωγής- με 2ετή εγγύηση
•  Ειδικά προγράμματα διάγνωσης βλαβών συνδεδεμένα με
Γερμανία
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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
546 55 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
Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος:
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο
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