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Hygienicky čisté prádlo: Prokládací pračky Miele  

s oddělenou čistou a nečistou stranou 

Nízká zbytková vlhkost zaručuje krátký čas sušení 

 

   Současná generace prokládacích praček Miele Professional s oddělenou čistou  

a nečistou stranou šetří čas i peníze. Po vyprání mají hygienicky čisté textilie pouze 

zbytkový obsah vlhkosti, který je nižší než 50 %. Důvodem je vysoká rychlost  

při odstřeďování (g-faktor). Díky tomu je zaručena krátká doba provozu při následujícím 

energeticky náročném procesu sušení. 

   Miele Professional nabízí pračky s oddělenou vstupní a výstupní stranou s kapacitou náplně 

16, 24 a 32 kg. Spotřebu energií lze snížit různými způsoby - například před začátkem programu 

lze ručně nastavit hmotnost praného prádla. Tím přístroj optimalizuje současně spotřebu vody, 

energie a pracích prostředků. Volitelně je k dispozici také vážící sokl, s jehož pomocí lze celý 

proces vážení plně automatizovat - v souladu se všemi hygienickými nařízeními.  

  Všechny tři modely jsou nabízeny také s různými typy vytápění. Dvojí ohřev pro přepínatelný 

provoz na elektřinu nebo páru nabízí zákazníkům možnost flexibilně přizpůsobit druh vytápění 

podle toho, jak je připravena pára. Kromě toho je prokládací přístroj vybaven také nepřímým 

parním, nebo elektrickým vytápěním.  

  Pro bezpečné sledování procesu z hlediska hygieny, například u dezinfekčních programů nebo 

pro ověření skutečné spotřeby energie z ekonomického hlediska, lze všechna data procesu praní 

načíst a dokumentovat pomocí vhodného softwaru.  

  Stejně jako všechny pračky Miele, jsou i tyto přístroje vybaveny patentovaným voštinovým 

bubnem. Díky jeho plástvové a zaoblené povrchové struktuře se vytvoří vodní film, po kterém 

textilie během praní lehce kloužou. Při ždímání jsou tedy vlákna pouze jemně přitisknuta na stěnu 

bubnu a textil se tak optimálně šetří. 

Automatická aretace bubnu  

  Hygienické prokládací pračky se vyznačují jednoduchým a bezpečným ovládáním. Když 

program skončí, je buben automaticky uveden do správné polohy na čisté straně a jeho poloha  

je zde uzamčena: Ruční otáčení bubnu, jak je to někdy běžné u jiných výrobců, zde není nutné. 

Velký otvor v ergonomicky optimální výšce umožňuje snadné a rychlé vkládání a vykládání 

prádla. Úzký tvar přístroje zajišťuje jednoduchou a rychlou instalaci u zákazníka. 

  Programy se u těchto přístrojů volí na velkém displeji na straně, kde se prádlo vkládá do bubnu. 

Na druhé straně se nalézá ukazatel průběhu programu. Maximální kapacitu představuje u řídicí 

jednotky Profitronic M 199 programů. Standardem je balíček programů „Hygiena“  

pro pečovatelské domy a nemocnice s programem pro inkontinenční podložky a nemocniční 

textilie. Kromě toho jsou k dispozici také dezinfekční programy na ložní prádlo či závěsy nebo 

balíček programů na přípravu mopů a programy na mokré čištění (WetCare). 




