
Nové mandly PM 12:
komfort, jednoduché ovládání,
perfektní konečná úprava prádla

Made in
Germany
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Řada PM 12 – Benchmark v kompaktní třídě

• nejlepší ergonomie
• jedinečný komfort při obsluze
• perfektní konečná úprava prádla
• exkluzivní detaily
• přesvědčivý výkon

Velký, přehledný dotykový displej

• jednoduchá obsluha
• všechny funkce označeny jednoduchými symboly
• velký ukazatel a rychlé nastavení teploty a počtu otáček válce
• přímá volba oblíbených programů – volně nastavitelné na základě

rychlosti a teploty
• hlídání vkládání prádla pro efektivní výkon mandlu a kvalitní

úpravu prádla
• energeticky úsporná funkce pro přestávku

Individuální pracovní výška

• výškově nastavitelné nožičky přístroje, až 60 mm
• volitelný podstavec pro ovládání ve stoje, 100 mm

Produktové detaily pro ergonomicky optimální ovládání v sedě

i ve stoje

• tyč k odložení vymandlovaného prádla
• koryto na prádlo ke třídění textilií

Žehlicí stroje Miele:
100% kvalita a funkčnost
pro perfektní výsledky

Díky inovativním produktovým detailům a hodnotným komponentům kvality
udávají mandly Miele řady PM 12 nová měřítka v kompaktní třídě.
– prvotřídní produktová kvalita
– vysoká kapacita výkonu
– komfortní obsluha
– přesvědčivá hospodárnost
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Komfortní obsluha velkého množství prádla

• prkno pro bezpečné zavádění prádla
• vypnutí a zapnutí válce pomocí lišty na nožní spínání

pro individuální zpracování textilií
• jednoduché přepnutí mezi výdejem prádla z čelní strany

(tj. obsluha 1 osobou) a ze zadní strany (tj. obsluha
2 osobami) – Flexible Laundry Throughfeed

• velmi vysoký výkon díky obsluze 2 osobami

Rozsáhlé zabezpečení procesu

• rychlé vypnutí a opětovné zapnutí válce pomocí volně usazené
lišty na nožní spínání FlexControl

• servisní ukazatel pro čištění a voskování lůžka
• profesionální bezpečnostní standardy dle nařízení 2006/42/EG

Vysoká efektivita

• příznivé vlastnosti materiálu hliníkového lůžka pro rychlou
připravenost k provozu a velmi dobré rozložení tepla

• optimální rozložení teploty od místa vložení prádla
až po jeho výdej

• přesné řízení a kontrola teploty díky novému řízení

Perfektní konečná úprava prádla

• speciální povrchová úprava
• flexibilně uložené lůžko pro rovnoměrný přítlačný tlak přes celou

pracovní šířku prostřednictvím vzduchové pružiny
• hodnotné ovinutí válce ocelovou vlnou a jehlovou plstí ARAMID
• volitelně ovinutí lamely u mandlu PM 1217 pro dlouhodobou

elasticitu
• děrovaný stůl pro odebírání prádla pro automatickou cirkulaci

vzduchu a ochlazování prádla
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Jistota originálu

Značkový servis Miele

Servisní síť po celé České a Slovenské republice

Technické údaje

Ohřev

Průměr válce [mm]

Šířka válce [mm]

Výkon při 15% zbytkové vlhkosti [kg/h]

Výkon při 25% zbytkové vlhkosti [kg/h]

Pracovní výška [mm]

Vnější rozměry [mm]

Výškově nastavitelné nožičky, až 60 mm

Podstavec, 100 mm

Ovinutí ocelovou vlnou

Ovinutí lamely

Nožní spínání FlexControl

Flexibilní vedení prádla

Odsávání výparů

Odkládací tyč

Koryto na prádlo

Připojení pro inkasní přístroje

PM 1210

EL

210

1 000

35

–

920 plus 60

1 032/1 573/470

•

volitelně

•

–

•

–

volitelně

•

volitelně

volitelně

PM 1214

EL

210

1 400

–

33

920 plus 60

1 032/1 973/651

•

volitelně

•

–

•

–

•

volitelně

•

volitelně

PM 1217

EL

250

1 660

–

60

1020 plus 60

1 110/2 233/651

•

volitelně

•

volitelně

•

volitelně

•

–

•

volitelně

* Dle DIN 11902
Vysvětlivky zkratek: EL – elektrický ohřev
Hodnoty výkonu dosažitelné v praxi se pohybují průměrně 20 až 40% pod laboratorními hodnotami. Reálné výkony žehlicích strojů jsou závislé na šikovnosti a zkušenosti
obsluhujícího personálu, druhu prádla, předtřídění prádla, stavu lůžka a požadavcích na jakost žehlení. Udávané výkony mandlování se vztahují na zařízení s elektrickým ohřevem.

Žehlicí stroje s délkou válce 1 000 / 1 400 / 1 660 mm
Přehled sortimentu


