Miljoonasti kiitos!
1.000.000 myytyä pikkujättiläistä

www.miele.fi/professional

ProfiLine -mallisto
Pikkujättiläiset Profiline L -ohjelmaelektroniikalla, ulkovaippa valkoinen

Moppikone MopStar60
PW 5064 poistoventtiilillä
€ 2.590 alv 0%
€ 3.211,60 alv 24%

Pyykinpesukone
PW 5065 poistopumpulla
tai poistoventtiilillä
€ 2.520 alv 0%
€ 3.124,80 alv 24%

Kondenssikuivausrumpu
PT 5135 C

Poistoilmakuivausrumpu
PT 5136

Lämpöpumppukuivausrumpu
PT 5137 WP Million Edition

€ 2.130 alv 0%
€ 2.641,20 alv 24%

€ 2.130 alv 0%
€ 2.641,20 alv 24%

€ 2.990 alv 0%
€ 3.707,60 alv 24%

Professional -mallisto
Pikkujättiläiset Vario L -ohjelmaelektroniikalla, ulkovaippa ruostumatonta terästä

Miele ammattilaisille
Mielen pikkujättiläisillä pyykki on pesty, kuivattu ja jo
uudelleen käytössä, kun keskimääräinen kodinkone vielä
pesee sitä. Pikkujättiläiset hämmästyttävät nopeilla pesuja kuivausohjelmillaan ja pitkän käyttöikänsä aikana ne
pesevät valtavan määrän pyykkiä, jopa 198 tonnia.

Million Edition -juhlaa:
40 vuoden aikana 1.000.000 pikkujättiläistä
Suunnittelimme konemalliston, joka sopii pieneen tilaan,
kestää kovaa käyttöä, on nopea ja tietysti helppokäyttöinen.
Siis sellaisen malliston, jota kaivattiin markkinoille. Olemme
vuosien saatossa muokanneet laitteitamme entistä ympäristöystävällisemmiksi, energiatehokkaammiksi ja vastaamaan
paremmin nykyajan tekstiilien puhdistusvaatimuksia.
Olemme iloisia, että tämä pikkujättiläisiksi nimetty tuotesarja
on vastannut asiakkaittemme tarpeita ja menestyksekkäästi
selviytynyt asiakkaidemme pyykkivuorista.
Kiitos, että valitsit Mielen.

Miele Professional -pikkujättiläisten
etuja:
Todella nopea
•  6,5 kg pyykkiä puhtaaksi vain 49 minuutissa ja
kuivaksi jopa vain 36 minuutissa
Todella taloudellinen
•  Lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu säästää 60% energiaa
vastaavaan kondenssirumpuun verrattuna
Todella vahva
•  Professional pyykinpesukone: suunniteltu, valmistettu ja testattu
kestämään 30.000 käyttötuntia
•  Turvallinen ammattikäytössä: noudattaa konedirektiiviä 2006/42/EG
Patentoitua pyykinhuoltoa
•  Patentoitu kennorumpu huolehtii tekstiilien tehokkaasta mutta
hellävaraisesta käsittelystä
Kätevää helppokäyttöisyyttä
•  Symbolein varustettu ohjelmapaneeli
•  Lisävarusteena automaattiannostelijat
Ammattimaista joustavuutta
•  Tilaa säästävä pesutorni tarvitsee lattiapinta-alaa vain 0,5 m²
•  Lisävarusteena rahastimet itsepalvelupesuloihin

Pyykinpesukone
PW 6065 poistopumpulla
tai poistoventtiilillä
€ 3.150 alv 0%
€ 3.906 alv 24%

Kondenssikuivausrumpu
PT 7135 C

Poistoilmakuivausrumpu
PT 7136

Lämpöpumppukuivausrumpu
PT 7137 WP

€ 2.480 alv 0%
€ 3.075,20 alv 24%

€ 2.420 alv 0%
€ 3.000,80 alv 24%

€ 3.440 alv 0%
€ 4.265,60 alv 24%

Pyykinpesukoneet

PW 5064
MopStar60

PW 5065

PW 6065

Täyttömäärä [kg]

6,5

6,5

6,5

Kennorumpu, rummun tilavuus [l]

59

59

59

Linkousnopeus [enintään kierr./min]

1400

1400

1400

g-kerroin/jäännöskosteus [%]

526/49

526/49

526/49

Ohjelma-aika¹ [min]

49

49

49

Sähköliitäntä 2N AC 400 V, 50 Hz

•

•

•

Vedenottoliitännät

kylmä ja lämmin

kylmä ja lämmin

kylmä ja lämmin

Ulkomitat K/L/S [mm]

850/595/725

850/595/725

850/595/725

Kuivausrummut

PT 5135 C / PT 7135 C
Kondenssi

PT 5136 / PT 7136
Poistoilma

PT 5137 WP / PT 7137 WP
Lämpöpumppu³

Täyttömäärä [kg]

6,5

6,5

6,5

Kennorumpu, rummun tilavuus [l]

130

130

130

Ohjelma-aika² [min]

81

36

85

Sähköliitäntä 3N AC 400 V, 50 Hz

-

•

-

Sähköliitäntä 2N AC 400 V, 50 Hz

•

-

-

Sähköliitäntä 1N AC 230 V, 50 Hz

-

-

•

Ulkomitat K/L/S [mm]

850/595/700

850/595/700

850/595/727

¹Kirjopesuohjelma 60°C puuvilla, kun kylmävesi 15°C ja lämminvesi 70°C · ²Kuivaus ohjelmalla Kaappikuiva
³Lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu: jäähdytysaine sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (kylmäaine R134a) hermeettisesti suljetussa järjestelmässä.
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Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Immer besser
Perustamisvuodestaan 1899 lähtien perheyhtiö Miele on noudattanut selkeää filosofiaa:
Immer besser — Yhä paremmin. Tämä yritysfilosofia on luonut vakaan pohjan kuuluisalle
laadulle, kestävälle kehitykselle ja innovaatiovoimalle ”Made in Germany“. Se on myös lupaus, joka antaa ammattikäyttäjälle varmuuden oikeasta hankinnasta.

Vertaansa vailla
Tuotteiden ja palveluiden varmuus on peruste, jonka vuoksi käyttäjät toistuvasti valitsevat
Mielen parhaaksi ja luotettavimmaksi merkiksi.
Myös toistuvasti myönnetyt kunniamaininnat,
kuten MX Award, iF ja reddot Design Awards
sekä saksalainen kestävän kehityksen palkinto osoittavat, että Miele on onnistunut myös
muotoilun, laadunvalvonnan ja luonnonvarojen
järkevän käytön saralla.

Aitoa osaamista
Miele Professional on jo vuosikymmeniä
kehittänyt ja valmistanut todella laaja-alaisesti
korkealaatuisia pesulakoneita, astianpesukoneita, pesu- ja desinfiointikoneita sekä autoklaaveja. Huolellisesti valmistetut lisävarusteet, kattavat neuvontapalvelut ja laaja huoltoverkosto mahdollistavat, että hankkimasi
laitteisto saavuttaa aina parhaan mahdollisen
suorituskyvyn ja taloudellisuuden.

Miele Professional internetissä
•  Lisätietoja tekniikasta, mallivaihtoehdoista
ja lisävarusteista
•  Esitteitä kaikista tuoteryhmistä ja käyttäjäsovelluksista
•  Tuote-esittelyjä ja opetusfilmejä YouTubessa
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