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Účinná péče o prádlo v domovech pro seniory 

Nové pračky Miele šetří náklady, snadno se obsluhují a jsou 

opravdovými profesionály v oblasti hygieny  

 
 
Už v názvu přístrojů Miele Professional se odrážejí jejich skutečné vlastnosti: nové pračky 

řady „PerformancePlus“ spotřebovávají podstatně méně elektřiny a vody než běžné 

přístroje. Současně splňují nejvyšší požadavky z hlediska hygieny a snadnosti používání – 

a proto jsou ideálně vhodné pro péči o prádlo v domovech pro seniory. Pračky jsou  

k dispozici pro kapacitu náplně od 10 do 20 kilogramů. 

Tři přístroje nové řady „Performance Plus“ charakterizuje více než 90 základních a speciálních 

programů (např. pro dezinfekci, polštáře nebo kuchyňský textil) a paměť pro více než 100 

individuálně nastavitelných programů. Vizuálně jsou tyto pračky rozpoznatelné podle předního 

panelu vyrobeného z nerezové oceli. Miele Professional navíc nabízí dva základní modely pod 

označením „Performance“ – v modré barvě, které lze ovládat šesti praktickými tlačítky přímé 

volby. 

Všechny přístroje řady „Performance“ a „Performance Plus“ mají nový patentovaný zámek pro 

otevírání a zavírání dvířek. Jednoduchý stisk prstem postačí pro aktivaci automatického zámku 

dvířek a spuštění pracího programu. Další ergonomickou výhodou je samotný průměr otvoru 

dvířek, který se oproti předcházející generaci zvětšil o 12% na nynějších 415 milimetrů. 

Nový patentovaný voštinový buben 2.0, jehož modifikovaná sprchovací žebra vhánějí během 

pracího procesu vodu směrem vzhůru, má ty nejlepší předpoklady pro nízkou spotřebu elektrické 

energie. Díky nově uspořádaným otvorům žeber takto během praní vydatně „osprchuje“ textilie 

až 500 litrů opakovaně nabírané vody (při reálné spotřebě pouhých 30 litrů), čímž je zajištěno 

jejich důkladné provlhčení. Dodatečné vypouštěcí otvory v dolní části žeber zajistí, že hrubá 

špína je lépe a rychleji odplavena. Patentovaná voštinová struktura bubnu kromě toho umožňuje, 

aby prádlo lehce klouzalo po vodním filmu. Kombinace obojího umožňuje důkladné vyprání  

a zároveň kvalitní ochranu textilií.  

To je také účinek nového pracího procesu „EcoSpeed“, který pracuje s rostoucí a klesající 

rychlostí bubnu. Na začátku programu zajišťuje nízká rychlost, že se sprchovací žebra zcela 

naplní pracím roztokem. Následný „sprchovací efekt“ textilie ve velmi krátkém čase zvlhčí, a to  

i při malém množství vody. Poté se rychlost bubnu průběžně zvyšuje. Textilie jsou přitisknuty na 

stěny bubnu a komprimují se, což zlepšuje prací účinek. Jakmile se rychlost bubnu zpomalí, 

prádlo se znovu rozvolní a opětovně nasákne prací roztok. Změna mezi „sprchovacím efektem“  

a kompresí se několikrát opakuje – a na jejím konci je dokonalý výsledek praní při nízké 

spotřebě. 

Nová oválná prací vana nemá žádné ostré hrany, takže se zde zbytky pracího prostředku a jiné 

částice nemohou usazovat. Vana těsně obepíná prací buben a tím vytváří předpoklad pro 

efektivní využití vody a energie. Díky tomu přístroje generace „Performance Plus“ spotřebují 

zhruba o 20% méně vody a 30% méně elektrické energie než přístroje předchozí generace. 
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Ještě méně vody, pracího prostředku a energie spotřebují modely řady „Performance Plus“ 

s integrovaným vážicím podstavcem. Ten zajišťuje, že i při malém naplnění bubnu je určena 

přesná váha prádla a přísun všech vstupních zdrojů je jí adekvátně přizpůsoben. 

Také doprava a montáž na místě určení jsou snazší, protože všechny podstavce praček nové 

generace lze snadno nadzvednout pomocí vysokozdvižného vozíku – a navíc se přístroje díky 

svým rozměrům vejdou do běžných dveří. Dalším plusem pro pohodlí je také výrazně tišší provoz 

nových modelů – díky kombinaci přídavných tlumičů a patentovanému systému dvou na sobě 

nezávislých pružin, což výrazně snižuje vibrace při odstřeďování. 

 

 

Foto 1:  

Snadná obsluha, větší otvor dvířek a úsporná spotřeba: Nové pračky řady „Performance Plus“ od 

Miele Professional. (Foto: Miele)  

Foto 2:  

Svrchní oblečení seniorů se v nových pračkách pere šetrně a účinně. O to se starají speciální 

programy a nový patentovaný voštinový buben. (Foto: Miele)  

Foto 3:  

Snadné otevírání a zavírání: Jednoduchý stisk postačí pro aktivaci automatického zámku dvířek 

a spuštění pracího programu. (Foto: Miele) 

 

 


