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Nové profesionální pračky a sušičky s kapacitou 8 kg

Nová řada přístrojů s kapacitou 8 kg
Právě vzhledem ke své velikosti jsou pračky
a sušičky s hmotností náplně 8 kg ideál ním
řešením pro mnoho prádelen. S novými
přístroji definovalo Miele Professional nově
všechny dosavadní standardy v této třídě:
• vysoký výkon
• bezkonkurenční šetrná péče o prádlo
• optimální poměr cena–výkon

Kvalita Miele – Made in Germany
Důsledné využívání inovační techniky opět
velmi jasně zdůrazňuje technolo gický ná -
skok všech produktů Miele. Nové pračky
a sušičky společně s příslovečnou kvali -
tou Miele poskytují uživatelům co možná
největší užitek s ohledem na hospodár -
nost a spolehlivost.

• výkonný: hmotnost náplně 8 kg, objem bubnu při praní 80 l, resp. 180 l u sušení
• patentovaný: voštinový buben pro maximální šetrnost k prádlu a textiliím
• sériový: 16 standardních programů a dalších 15 programových balíčků pro cílové skupiny
• komfortní: volba programu a funkcí pomocí krátkých textů na displeji
• komunikativní: rozhraní pro diagnózu, servis a dokumentaci
• ergonomický: velký plnicí otvor o průměru 37 cm
• profesionální: volně uložený agregát s manžetou ve dveřích

Univerzální možnosti použití
Nové pračky a sušičky Miele jsou vyba veny
řízením Profitronic L VARIO. V přístrojích
je uloženo 72 standardních a speciálních
programů pro různé požadavky cílových
skupin. Řízení umožňuje rychlou a jedno -
duchou volbu programu. Jednotlivé pro -
gramy pro individuální potřeby lze zvolit
pomocí otočného voliče a 4 funkčních
tlačítek / tlačítek přímé volby.
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JEN U MIELE

Osm předností, na kterých záleží



Jeden koncept,
univerzální možnosti
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Kapacita,
která svědčí o opravdové velikosti.

Kompaktní vnější rozměry,
profesionální objem bubnu
Praní:
• hmotnost náplně 8 kg, objem bubnu 80 l
Sušení:
• hmotnost náplně 8 kg, objem bubnu 180 l
• snadné vkládání také objemných textilií,

např. peřin
• vysoká šetrnost k prádlu a ochrana

proti pomačkání
• krátké časy praní a sušení

Systém,
který prádlo opravdu chrání.

Patentovaný voštinový buben: opti mální
péči o prádlo potvrdil Výzkum ný ústav
pro péči o prádlo v ně meckém Krefeldu
• díky výjimečné povrchové struktuře

voš tinového bubnu jsou textilie prány
šetrněji

• stálost tvaru a delší životnost díky
jemnému zacházení s prádlem

• program pro praní vlny je stejně
šetrný jako ruční praní

Výkon,
který nabízí víc.

Profesionální vybavení pro
profesionální pracovní den
• výkonná topná tělesa pro krátké časy

praní a sušení
• vysoký výkon odstřeďování umožňuje

nízkou zbytkovou vlhkost
• odolné nerezové materiály

Design,
který svědčí o výborných účincích.

Oceněný ještě před premiérou
• tvorba výrobku pro optimální ergonomii,

komfort při obsluze a kvalitu
• varianty materiálů a barev v bílé, modré

barvě a v nerezu
• sušička PT 7186 oceněna cenou

IF Design Award 2009-07-07

Efektivita, která šetří náklady
s ohledem na životní prostředí.

Jedinečné spojení ekologie a ekonomie
• vysoký g-faktor způsobuje nízkou

zbytkovou vlhkost při praní a krátké
časy sušení

• robustní konstrukce z kvalitních, recy -
klo vatelných materiálů pro maximální
stálost

• inteligentní řízení: možnost aktualizace
pomocí funkce Update a schopnost
dálkové údržby

 voštinový buben

8 kg
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Technika,
která se přizpůsobí všemu.

Univerzální možnosti použití pro
individuální požadavky zákazníků
• 16 standardních programů a 15 spe ci ál -

ních programových balíčků pro cílové
skupiny

• u praček četné programové funkce
na míru

• připraveno pro inkasní systém

Speciální příslušenství
• koš do sušičky – pro senzitivní sušení

bez otáčení bubnu
• podstavec s výsuvnou zásuvkou
• podstavec zavřený
• podstavec otevřený

Koncept obsluhy,
který jednoduše funguje.

Inovační koncept, snadná obsluha
• jednoduchá a rychlá volba programu

pomocí otočného voliče a tlačítek přímé
volby

• přesné dávkování tekutých pracích
prostředků a pomocných přípravků díky
dávkovacímu zařízení

• velký plnicí otvor pro snadné vkládání
a vyjímání prádla

Silná značka.
Made in Germany.

Kvalita Miele
• filozofie Miele: již více než 100 let

„Stále lepší“
• vysoká úroveň výroby u všech produktů
• široká nabídka servisních služeb od

poradenství, přes plánování, školení,
finan cování až po zákaznický servis
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Profesionální pračka PW 6080
• přední strana a boční stěny v modré

barvě
• víko v modré barvě
• zadní strana pozinkovaná
• nerezový ovládací panel

Profesionální pračka PW 6080
• přední strana a boční stěny v bílé barvě
• víko v bílé barvě
• zadní strana pozinkovaná
• nerezový ovládací panel

Profesionální pračka PW 6080
• boční stěny v modré barvě
• přední strana a víko v nerezu
• zadní strana pozinkovaná
• nerezový ovládací panel

Profesionální sušička PT 7186
• přední strana a boční stěny v modré

barvě
• víko v modré barvě
• zadní strana pozinkovaná
• nerezový ovládací panel

Profesionální sušička PT 7186
• přední strana a boční stěny v bílé barvě
• víko v bílé barvě
• zadní strana pozinkovaná
• nerezový ovládací panel

Profesionální sušička PT 7186
• boční stěny v modré barvě
• přední strana a víko v nerezu
• zadní strana pozinkovaná
• nerezový ovládací panel

Informace o profesionálních přístrojích s hmotností náplně

6,5 kg a 10–32 kg viz zadní strana.



Technické údaje
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Typ

Provedení

Pračka s předním plněním, plnicí otvor [Ø mm]

Údaje o výkonu

Hmotnost náplně 1:10 [kg]

Objem bubnu, VOŠTINOVÝ BUBEN1 [l]

Počet otáček při odstřeďování [max. ot./min.]

g-faktor

Zbytková vlhkost [%]

Řízení

PROFITRONIC VARIO

Komunikační modul se sériovým rozhraním

Připojení vody

Studená voda, 1/2" s 3/4" šroubením

Teplá voda, 1/2" s 3/4" šroubením

Užitková voda

Výpustný ventil (AV) DN 70 nebo čerpadlo pracího roztoku (LP)

Pohon / elektrické připojení

3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem

Topný výkon [kW]

Celkový příkon [kW]

Jištění [A]

Dávkovací zařízení

Zásuvka se 3 přihrádkami v čelní stěně zařízení

Možnosti připojení

Dávkovací zařízení až pro 6 tekutých pracích prostředků

Rozměry, hmotnost

Vnější rozměry v/š/h [mm]

Hmotnost včetně balení [kg]

Vnější opláštění, volitelné

Boční stěny a čelní stěna modré barvy 2, víko modré barvy, zadní strana pozinkovaná

Boční stěny a čelní stěna bílé barvy 2, víko bílé barvy, zadní strana pozinkovaná

Boční stěny modré barvy 2, čelní stěna a víko nerez, zadní strana pozinkovaná

Typ

Provedení

Sušička s předním plněním, plnicí otvor [Ø mm]

Sušicí systém s odtahem vzduchu

Údaje o výkonu

Hmotnost náplně 1:10 [kg]

Objem bubnu, VOŠTINOVÝ BUBEN1 [l]

Řízení

PROFITRONIC VARIO

Komunikační modul se sériovým rozhraním

Elektrické připojení

Topný výkon [kW]

Celkový příkon [kW]

Jištění [A]

Ohřev

Rozměry, hmotnost

Vnější rozměry v/š/h [mm]

Hmotnost včetně balení [kg]

Vnější opláštění, volitelné

Boční stěny a čelní stěna modré barvy 2, víko modré barvy, zadní strana pozinkovaná

Boční stěny a čelní stěna bílé barvy 2, víko bílé barvy, zadní strana pozinkovaná

Boční stěny modré barvy 2, čelní stěna a víko nerez, zadní strana pozinkovaná

1 patentovaný, 2 vypalovaná barva, • = sériově

PW 6080

370
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80

1 300

518

49

•

volitelně

2×

1×

volitelně

•

3N AC 400 V 50 Hz

•

8,0

8,2

3× 16

•

•

•

1 020/700/727

140

•

•

•

PT 7186

370

•

8

180

•

volitelně

3N AC 400 V 50 Hz

7,94

8,5

3× 16

elektro

1 020/700/727

88

•

•

•

PT 7186 Plyn

370

•

8

180

•

volitelně

1N AC 230 V 50 Hz

8,0

0,48

1× 16

plyn

1 020/700/727

88

•

•

•
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Průmyslové myčky nádobí Miele umyjí
nádobí, skle ničky a příbory nejen dů kla   dně
a rychle, ale i sku tečně hygienicky – vše
pro profesionální pohostinnost.

Stačí vyplnit odpovědní list a odfaxovat na číslo: 543 553 149

     Žádám o zaslání podrobných informací
o programu profesionálních přístrojů
pro velké prádelny s hmotností náplně
10–32 kg, včetně žehlicí techniky.

     Žádám o zaslání informací o efektivní
péči o prádlo „MALÍ OBŘI“ s hmot -
ností náplně 6,5 kg.

     Žádám o individuální poradenství
se zohledněním hospodárnosti.
Prosím o dohodnutí termínu.

     Kromě efektivní péče o prádlo se zají -
mám i o profesionální myčky nádobí.
Žádám o zaslání infor    ma  č  ního materiálu.

Vyžádejte si informace zdarma!

..............................................................................................

Jméno a příjmení

..............................................................................................

Firma

..............................................................................................

Ulice/č.

..............................................................................................

PSČ/Město

..............................................................................................

Telefon/Fax

Hledáte profesionála 
pro mytí nádobí?

Miele, spol. s r.o. • Hněvkovského 81b • 617 00 Brno
Tel.: 543 553 111 • Fax: 543 553 149 • E-mail: info@miele.cz • Internet: www.miele.cz

Showroom Praha: Miele Gallery • Ke Štvanici 3 (budova Diamond Point) • 180 00 Praha 8
Tel.: 225 095 555-6 • Fax: 225 095 559 • E-mail: gallery@miele.cz • Internet: www.miele.cz

Servis: Tel.: 543 553 134-5 • Fax: 543 553 139 • E-mail: 543 553 139

10 – 32 kg

 voštinový buben


