Uudet pyykinpesukoneet ja kuivausrummut

Uusi 8 kg:n kokoluokka
Mielen uudet 8 kilon pyykinpesukoneet ja
kuivausrummut sopivat kokonsa ansiosta
erinomaisesti moniin erilaisiin pesuloihin.
Uuden kokoluokan myötä
• esimerkillinen teho
• vertaansa vailla oleva pyykinhoito
• optimaalinen hinta-laatusuhde

Monikäyttöinen
Uusien pyykinpesukoneiden ja kuivausrumpujen sydän on PROFITRONIC L
VARIO -ohjelmaelektroniikka, joka huolehtii
ohjelmanohjauksesta.
Pesukoneen muistiin on valmiiksi ohjelmoitu 72 perus- ja erikoisohjelmaa palvelemaan erilaisten käyttäjäryhmien pesutarpeita. Kuivausrummussa ohjelmia on 42.
Ohjelmanvalinta on nopeaa käyttäjäystävällisen, selkokielisen ohjaustaulun
ansiosta. Väännettävä ohjelmanvalitsin ja
neljä pikavalintapainikketta tekevät
päivittäisestä käytöstä helppoa.

Miele-laatua - valmistettu Saksassa
Jatkuva panostus innovatiivisen tekniikan
kehittämiseen tekee Mielestä alansa markkinajohtajan. Tunnetusti erinomaisen
laadun ansiosta Mielen uudet pesulakoneet ovat taloudellisia ja luotettavia
käyttää.
PROFITRONIC L VARIO on Mielen oman
elektroniikkatehtaan innovaatio ja osoittaa jälleen, kuinka syvälle Miele ulottaa
pesulakoneidensa omavalmistusasteen.
Ei ulkoa ostettuja vakioratkaisuja, vaan
yksilöllisen tarkasti suunniteltu ohjauselektroniikka sekä ohjelma- ja käyttöjärjestelmä tarjoavat selvästi enemmän
etuja ammattikäyttöön.

MIELE
• Suuri täyttömäärä: 8 kiloa pyykkiä
kerralla joko 80 l pyykinpesukoneeseen
tai 180 l kuivausrumpuun
• Patentoitu: kennorumpu hellävaraiseen
pyykinhuoltoon
• Vakiona: 16 perusohjelmaa ja 15 lisäohjelmapakettia. Pesukoneessa on 72
ohjelmaa, kuivausrummussa 42.
• Käyttäjäystävällinen: selkeä tekstinäyttö
ja helppo ohjelmanvalinta
• Huoltoyhteys: liitäntä vianmääritystä ja
huoltoa varten
• Ergonomia: rummun suuri täyttöaukko
(pesukone Ø 37 cm, kuivausrumpu
Ø 42 cm), helppo täyttää ja tyhjentää
• Ammattikäyttöön: jousitettu rumpu ja
palkeeton ovi

Täyttömäärä kertoo
todellisen koon

Järjestelmä, joka tarjoaa hellävaraista
pyykinhuoltoa

Selkeästi enemmän
tehoa pyykinhuoltoon

Menetelmä, joka sopii
kaikenlaiselle pyykille

Yksinkertainen,
käyttäjäystävällinen ratkaisu

Vahva laatutuote,
valmistettu Saksassa

Kompakti koko,
ammattikoneen kapasiteetti
Pesu:
• 8 kilon täyttömäärä, 80 litran rumpu
Kuivaus:
• 8 kilon täyttömäärä, 180 litran rumpu

Patentoitu kennorumpu: Krefeldin
tutkimuslaitoksessa tehdyt tieteelliset
tutkimukset ovat todistaneet sen
tekstiilejä säästävät ominaisuudet
• Pyykki puhdistuu huomattavasti
hellävaraisemmin kuin hienoreikärummullisessa koneessa
• Tekstiilit säilyttävät kuosinsa ja
kestävät kauemmin
• Villaohjelma pesee yhtä hellästi kuin
käsinpesu

Ammattilaitteet ammattilaisten
käyttöön
• Korkeatehoiset lämmitysvastukset
takaavat nopeat pesu- ja kuivausohjelmat
• Korkeateholinkouksen ansiosta
vähäinen jäännöskosteus
• Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä

Laaja valikoima erilaisia ohjelmia
täyttämään yksilölliset tarpeet
• 16 perusohjelmaa ja
15 erikoisohjelmapakettia
• Laaja ohjelmointimahdollisuus
yksilöllisten ohjelmien laatimista
varten
• Mahdollisuus liittää myös
rahastinjärjestelmiin

Helppokäyttöistä innovatiivisuutta
• Helppo ja nopea ohjelmien valinta
väännettävän valitsimen ja pikavalintapainikkeiden ansiosta
• Tarkka nestemäisten pesu- ja
huuhteluaineiden annostus pumppujärjestelmän liitäntämahdollisuuden ansiosta
• Suuri rummun täyttöaukko, helppo
täyttää ja tyhjentää

Tunnettua Miele-laatua
• Mielen filosofia jo yli 100
vuoden ajan: ”Yhä paremmin”
• Korkeat valmistusnormit kaikille
tuotteille
• Kattavat neuvonta- ja koulutuspalvelut aina rahoituksesta
jälkimarkkinoinnin palveluihin

• Helppo täyttää myös suuremmilla
tekstiileillä, kuten täkeillä
• Hellävarainen pesu ja vähäinen
rypistyminen
• Lyhyet pesu- ja kuivausajat

Kestävää, taloudellista ja ympäristöystävällistä suorituskykyä
Ainutlaatuinen yhdistelmä
taloudellisuutta ja ekologisuutta
• Korkea g-kerroin vähentää pyykin jäännöskosteutta ja nopeuttaa kuivausaikaa
• Tukeva rakenne ja kestävät, kierrätettävät materiaalit pidentävät käyttöikää ja
säästävät ympäristöä
• Älykäs hallinta:
päivitys- ja etähuoltomahdollisuus

Toteutus,
joka jättää kestävän vaikutuksen
Huippumuotoilua
• Ergonomia huomioitu muotoilussa
• PT 7186 kuivausrummulle on
myönnetty IF Design Award 2009
suunnittelupalkinto

Uudet pyykinpesukoneet ja kuivausrummut

Malli

PW 6080

Edestä täytettävä, täyttöaukon Ø mm

370

Täyttömäärä 1:10 (kg)

8

Rummun tilavuus, KENNORUMPU¹ (l)

80

Linkousnopeus (enint. kierr./min)

1300

g-kerroin

520

Jäännöskosteus (%)

49

Uudet 8 kg pesulakoneet pyykinpesukoneet ja kuivausrummut
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Ohjaus
PROFITRONIC L VARIO

•

Sarjaliitäntäportti

lisävaruste

Vesiliitännät

PW 6080 pyykinpesukone

Kylmävesi, ½˝-letku, jossa ¾˝ kierreliitin

1x

Lämminvesi, ½˝-letku, jossa ¾˝ kierreliitin

1x

Käyttövesiliitäntä

lisävaruste

Vedenpoistoventtiili DN 70 tai poistopumppu DN 22

•

Sähköliitäntä

3N AC 400V 50Hz

Kolmivaihe-asynkronimoottori taajuusmuuntimella

•

Lämmitysteho (kW)

8,0

Liitäntäteho (kW)

8,2

Sulakkeet (A)

3 x 16

Lämmitystapa

Sähkö³

Pesuaineannostin
Eteenpäin avautuva 3-osainen pesuainekaukalo

•

Liitäntämahdollisuudet
Liitäntä enintään 6 annostelupumpulle

•

Mitat, paino
Ulkomitat K/L/S (mm)

1020/700/727

Paino pakkauksineen (kg)

140

Ulkopinta
Sivuseinät, etuseinä ja kansi siniset², takaseinä sinkitty

• (vakiomalli)

Sivuseinät siniset², etuseinä ja kansi terästä, takaseinä sinkitty

• (erikseen tilattava)

Malli

PT 7186

Edestä täytettävä, täyttöaukon Ø mm

420

Poistoilmakuivausrumpu

•

Täyttömäärä 1:10 (kg)

8

Rummun tilavuus, KENNORUMPU¹ (l)

180

Ohjaus

PT 7186 kuivausrumpu

PROFITRONIC L VARIO

•

Sarjaliitäntäportti

lisävaruste

Sähköliitäntä

3N AC 400V 50 Hz

Lämmitysteho (kW)

7,94

Liitäntäteho (kW)³

8,5

Sulake (A)

3 x 16

Lämmitystapa

Sähkö³

Mitat, paino
Ulkomitat K/L/S (mm)

1020/700/727

Paino pakkauksineen (kg)

88

Ulkopinta
Sivuseinät, etuseinä ja kansi siniset², takaseinä sinkitty

• (vakiomalli)

Sivuseinät siniset², etuseinä ja kansi terästä, takaseinä sinkitty

• (erikseen tilattava)

¹ patentoitu, ² polttomaalattu, ³ vaihtoehtoisesti kaasu, • = vakiona
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