
Zvládnou více, 
než si myslíte.

Jakmile množství prádla překročí obvyklé mož
nosti domácnosti, je čas začít s profesionální péčí 
o prádlo – nejlépe s Miele Professional. Malí obři 
od Miele zpracují hory prádla: šetrně, spolehlivě 
a efektivně.

Miele Professional. Immer Besser.

Malí obři od Miele 
– kvalita a dlouhá 
životnost pro vaši 
živnost.

www.miele.cz/professional/maliobri

Platné od září 2018 do 30. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.

55 500 Kč*

Profesionální pračka Miele
nyní pouze



Naši Malí obři zapadají svými minimálními rozměry do každé prádelny a postarají se díky 
dokonalé souhře o perfektní výsledky, a to v co nejkratší době – vše přizpůsobeno potřebám 
vašeho prádla.

V dokonalé souhře.
Malí obři od Miele Professional.

1 Při maximální náplni a programu „Barevné prádlo 60 °C“ 
s připojením na TV 70 °C, příp. programu „Suché k uložení“ 
(odtahová sušička, zbytková vlhkost z 50 % až na 0 %).

PROSTORNĚ
Objem bubnu 59 l odpovídá hmotnosti náplně 
6,5 kg

PROFESIONÁLNĚ
Malí obři splňují všechny nároky na prů
myslové pračky

JEDNODUŠE
Snadné ovládání menu ve 24 jazycích

ZKUŠENĚ
Miele Professional je váš spolehlivý partner 
pro profesionální péči o prádlo

KOMPAKTNĚ
Ve věžovém uspořádání zabere pračka 
a sušička menší prostor než ½ m2

RYCHLE
Čisté a suché prádlo již za 85 minut1

ERGONOMICKY
Ideální pracovní výška a prostorná dvířka bubnu

EKOLOGICKY
Přívod vody je stanoven podle hmotnosti náplně

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Sestrojen pro 30 000 provozních hodin

VYSPĚLE
50 pracích a 30 sušících programů

95°



Malé „velké“ přístroje:
Akční výhody pro vás.

Profesionální pračka Miele
nyní pouze

 55 500 Kč* 

*  Nezávazná doporučená akční cena a bonus za set jsou uvedeny bez 21 % DPH. Speciální nabídka 
zahrnuje dodávku, instalaci a uvedení do provozu. Pro zobrazené věžové uspořádání je nutný spojo
vací díl. Tento není zahrnut v akční ceně ani v bonusovém setu.

Při nákupu pračky a sušičky obdržíte 
dodatečný bonus za set v hodnotě  

6 000 Kč*



Miele, spol. s r.o.
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Miele & Cie. KG / Chyby a změny vyhrazeny / CZ 9/2018

www.miele.cz/professional/maliobri

Akční model pračky PW 5065
Hmotnost náplně (kg) 6,5
Voštinový buben, objem bubnu (l) 59
Max. počet otáček 1 400
gfaktor/zbytková vlhkost (%) 526/49
Délka programu1 (min.) 49
Elektrické připojení 2N AC 400 V, 50 Hz •
Přípojka vody SV/TV
Vnější rozměry V/Š/H (mm) 850/595/725

Sušičky PT 5135 C PT 5136 PT 5137 WP
Systém sušení kondenzační odtahová s tepelným 

čerpadlem
Hmotnost náplně (kg) 6,5 6,5 6,5
Voštinový buben, objem bubnu (l) 130 130 130
Délka programu2 (min.) 81 36 85
Elektrické připojení 3N AC 400 V, 50 Hz  • 
Elektrické připojení 2N AC 400 V, 50 Hz •  
Elektrické připojení 1N AC 220–230 V, 50 Hz   •
Vnější rozměry V/Š/H (mm) 850/595/700 850/595/700 850/595/727

2 zbytková vlhkost z 50 % až na 0 %, při programu „Suché k uložení“

1 při programu „Barevné prádlo 60 °C“ s připojením na SV/TV 70 °C


