
Az Ön  
sikerének titka

Miele Professional. Immer Besser.

Kis Óriások: mosó- és szárítógépek professzionális használatra.



Megbízható minőség

Azt nyújtják, ami a vásárló elégedettségéhez és az Ön 
vállalkozásának sikeréhez kell. Nap mint nap. Ahhoz, 
hogy munkája során a lényegre tudjon koncentrálni, 
meg kell bíznia mosó- és szárítógépe működésében és 
teljesítményében.
Több, mint 90 éves, az ipari mosástechnika terén szerzett 
tapasztalatunknak, valamint annak a motivációnak 
köszönhetően, hogy mindig egy kicsivel jobbak legyünk, 
megbízható partnerként állunk az Ön oldalán. Robosztus, 
több szempontból is kitűnő Miele minőségben készült 
ipari mosó-és szárítógépeink naponta meggyőzhetik 
Önt kifogástalan működésükkel és tökéletes tisztítási 
eredményeikkel, amivel érdemben hozzájárulnak 
vállalkozása sikeréhez.
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Új Kis Óriások.

Jóval túlszárnyalta az elmúlt évtizedekben azon Kis 
Óriások száma az egymilliót, amelyek már megtalálták 
helyüket a szállodákban, szociális intézményekben, illetve 
egyéb üzemekben. Az új generáció ezt a sikeres sorozatot 
most számos innovatív, még jobb tisztítási minőséget, 
gazdaságosságot, egyszerűbb kezelést és rugalmasságot 
lehetővé tevő technológiával és funkcióval rendelkező 
készülékekkel képviseli.

Minden igényhez megvan a megfelelő megoldás.

Legyen az fodrássszalon, szálloda, óvoda vagy üdülő – 
aki a hétköznapokban sem engedhet a tisztaságból és 
a higiéniából a textíliák terén, annak nagy teljesítményt 
garantáló rendszer-megoldásokra van szüksége, amely 
segítségével a kifogástalan tisztítási eredmények gyorsan 
elérhetők. 

A már bizonyított Kis Óriások legújabb generációja a 
különféle ipari felhasználási területeken nyűgözi le közön-
ségét elsőosztályú mosási teljesítményével, legmagasabb 
hatékonyságával és szokatlan felhasználóbarát 
kezelőfelületével. Sokoldalú csatlakozási lehetőségeiknek 
köszönhetően a készülékek már ma megfelelnek a jövő 
digitális követelményeinek.

A következő oldalakon megismerheti új mosó- és 
szárítógépeinket, meggyőződhet funkciói átgondoltságáról 
és jelentős előnyeiről, a különféle igényekhez igazodva. Az 
itt bemutatott iparágak mellett a Kis Óriások alkalmasak 
a wellness létesítményekben, mentőszolgálatoknál, 
jachtokon és további területeken történő használatra is. 

Fedezze fel Ön is személyre szabott, speciális 
megoldásainkat www.miele-professional.hu 
weboldalon.

Minimális helyigény.  
Maximális erő.
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Magasabb teljesítmény.  
Alacsonyabb költségek.

A Miele 1899 óta jelent egyet a kompromisszumok nélküli 
minőséggel, amely nem csupán a felszereltségben, hosszú 
élettartamban és az üzemeltetési költségek alacsony 
összegében nyilvánul meg. A kiváló, higiénikus tisztaság 
és a tisztított textíliák kímélése minden, a professzionális 
rendszerekkel szemben támasztott várakozást felülmúl. 

A gazdaságosság és hatékonyság tekintetében a Kis 
Óriások legfiatalabb generációja szintén magasra 
emelte a mércét. Egyedülállóan rövid tisztítási- és 
szárítási ciklusainak köszönhetően a töltet már 86 perc 
elteltével ismét használható. A precíz víz- elektromos 
áram és tisztítószer-adagolás pedig gondoskodik az 
értékes erőforrások fenntartható kezeléséről, valamint a 
költségeket is csökkenti.

Meggyőző minőség és maximális hatékonyság:
•  Csupán 49 perces ciklusidő
•  Csökkentett víz-és energiafelhasználás és alacsony 

fenntartási összköltség
•  Hosszú élettartam: 30 000 ciklusra tervezve
•  Még az erősen szennyezett textíliákat is alaposan 

tisztítja
•  A szabadalmaztatott kímélődobnak köszönhetően 

a mosás és szárítás közben is kíméli a textíliákat
•  A magas G-faktorral rendelkező centrifugálás után 

csupán 48 % a maradék nedvességtartalom. Ezáltal 
lerövidül a szárítóprogram is.
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A hétköznapok, ahogyan 
azoknak menniük kell.

Egyszerű csatlakozás és lenyűgöző kényelem:
•  Nagy, megnövelt töltetkapacitás: 6-7, illetve 8 kg-os 

dobváltozatok
•  Modern érintőképernyős, egyszerű kezelés 
•  Az intuitív nyelvkiválasztásnak köszönhetően különböző 

csoportok is kényelmesen használhatják
•  A célcsoportspecifikus mosó- és szárítóprogramok 

széles választéka
•  A készülék állapota a Miele App*-on keresztül 

kényelmesen lekérdezhető

A Kis Óriások érezhető segítséget nyújtanak Önnek a 
munkás hétköznapokban. Ezért a legújabb generációt egy 
sor innovatív funkcióval szereltük fel, amelyek a textíliák 
ápolását a lehető legegyszerűbbé teszik.

Különböző dobméretek és személyre szabott 
mosóprogramok kínálják a legjobb megoldást minden 
felhasználási területre, míg a készülékek digitális 
csatlakoztathatósága a legjobb online összeköttetésről 
gondoskodik.

* A Performance Plus sorozatra vonatkozik
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Ragyogó fehér asztalterítők, puha fürdőköpenyek és 
frissen illatozó törölközők – az ápolt textíliák az Ön 
vállalkozásának cégérei. Ezáltal jelentősen hozzájárulnak 
ahhoz, hogy vendégei jól érezzék magukat és szívesen 
visszajöjjenek Önhöz.

A textíliák minden használat után gyorsan 
újra rendelkezésre állnak, mivel az új Kis 
Óriások professzionális, speciálisan a vendéglátás 
igényeihez igazodó mosó- és szárítóprogramokkal 
rendelkeznek. Pontosan 86 percet vesz igénybe, hogy 
a törölközők, ágyneműk, asztalterítők vagy ruhadarabok 
ismét tisztán, szárazan és frissen várják új feladatukat. 
A szabadalmaztatott textilkímélő dob minden mosásnál 
biztosítja, hogy a textíliák hosszan megőrizzék 
minőségüket és ezáltal ritkábban kelljen őket cserélni.

A Performance Plus prémium sorozat az ideális 
megoldás a szállodák, éttermek, vendéglátóipari 
egységek és szociális intézmények, idős 
otthonok számára, ahol a textíliák új készülékeinkkel 
gyorsan és egyszerűen tisztíthatók. 

A szállodák és éttermek számára hasznos 
tulajdonságok:
•  Rövid programok: 49 perces mosási- és 37 perces 

szárítási idő
•  A profi mosóprogramok alaposan eltávolítják a zsírt 

és az egyéb makacs szennyeződéseket is
•  Magas napi tisztítási teljesítmény
•  A szöveges, színes, érintőképernyős kijelzőn 

keresztül egyszerűen kezelhető. Érthető menü, 
32 nyelven. 

•  LAN és WLAN hálózati csatlakozás
További részletek a Performance Plus sorozatról a 
11. oldalon olvashatók.

Performance Plus

Az elsőosztályú 
vendéglátás alapjai
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Az ápolási intézményekben a bentlakók jóléte az első. 
Ennek során az ápoló személyzet figyelmessége és 
a higiénikus tisztaság, valamint a személyes ruhákkal 
történő bánásmód egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az 
ápoltak otthon érezzék magukat. 

A Miele új Kis Óriásai intenzív tisztító hatás mellett kímélik 
a ruhaneműt, és a legmagasabb higiéniai szabványoknak is 
megfelelnek. Rövid programidejük és intuitív kezelhetőségük 
gondoskodik arról, hogy az ápolásban ideális segítséget 
nyújtsanak.

A magas teljesítményű Performance sorozatot 
kifejezetten az idősek otthonában és egyéb ápolási 
intézményekben támasztott követelményekhez 
terveztük, különösen a “Hygiene“ elnevezésű 
modellünket, amely a szennyezett textíliák 
fertőtlenítőprogrammal történő előkészítését is lehetővé 
teszi.

Az ápolási intézményekben fontos tulajdonságok:
•  A speciális fertőtlenítőprogramoknak 

köszönhető alapos tisztítás
•  A szabadalmaztatott kímélődobnak köszönhetően a 

mosás és szárítás közben is kíméli a textíliákat
•  7 kg-os töltetkapacitás
•  49 perces mosási idő
•  37 perces szárítási idő

További részletek a Miele Performance sorozatról a 
10. oldalon olvashatók.

Performance

A gondos  
ápolás alapja

* A Performance Hygiene mosógépre vonatkozik.
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Fordász, kávézó vagy hentesüzlet – vendégei meggyőző 
szolgáltatásokat várnak el, valamint az Ön osztatlan 
figyelmét. Jó dolog, ha textíliái ápolása terén professzionális 
megoldásokra hagyatkozhat.

A Kis Óriások új generációjával a textíliák tisztítása és 
szárítása nem csak egyszerű lesz, de kényelmes és 
időtakarékos is. A személyre szabott speciális programok 
gondoskodnak arról, hogy az Ön textíliái alaposan és kímélő 
módon váljanak tisztává és szárítjanak meg. Kompakt 
méreteiknek köszönhetően az új Kis Óriások kis helyekre is a 
legjobb választásnak bizonyulnak.

A Performance sorozat professzionális készülékei 
jó választásnak bizonyulnak a közepes méretű 
üzemekben történő használathoz. Végre csupán 
0,5 négyzetméteren is elférnek, ily módon elégítik ki a 
legmagasabb mosási-és szárítási igényeket is.

A műhelyek és kisvállalkozások számára 
hasznos tulajdonságok:

•  Helytakarékosan felállítható  
•  A mindössze 86 perces mosó-és szárító ciklusnak 

köszönhetően nagy napi tisztítási kapacitást 
tesznek lehetővé.

•  7 kg-os töltetsúly
•  A kozmetikumok vagy zsír által okozott makacs 

szennyeződéseket is alaposan eltávolítja
•  Kényelmes, érintőkijelzős kezelés
További részletek a Miele Performance sorozatról a 
10. oldalon olvashatók.

Performance

Vendégei 
elégedettségének alapja.
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Ahol sok, különböző személy használja a mosóhelyiségeket, 
a gépek igénybevétele különösen magas. Ezért a 
robusztusság és a hosszú élettartam, valamint az egyszerű 
kezelés és nagy programválaszték döntő választási 
szempont lehet.

Az alacsony üzemeltetési összköltséggel és a kényelmes, 
szöveges, számos nyelven elérhető érintőképernyővel 
rendelkező új Kis Óriások digitális kapcsolódási 
lehetőségeket is kínálnak, amelyek megkönnyítik a foglalási- 
és fizetési folyamatokat is.

A mindössze 86 perces mosó és szárítóciklusnak, 
valamint annak, hogy a készülékeket 30 000 program 
lefutására tervezték, a prémium Performance Plus 
sorozat modelljei megfelelnek a szociális-és 
edősotthonok és a diákszállók által támasztott 
sokrétű elvárásoknak.

A bentlakásos intézmények számára fontos 
tulajdonságok:
•  A digitális kapcsolódási lehetőségeknek 

köszönhető egyszerű foglalás és fizetés 
•  Rövid programok: csupán 49 perces mosási- és 

37 perces szárítási idő
•  Optimális dobméret: szabadon választható 6 kg-os, 

7 kg-os, illetve 8 kg-os töltetsúly
•  A szöveges, színes, érintőképernyős kijelzőn 

keresztül egyszerűen kezelhető. Érthető menü, 
32 nyelven. 

További részletek a Performance Plus sorozatról 
a 11. oldalon olvashatók.

Performance Plus

A zavartalan élet 
alapja.
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Töltet: 7 kg / Vezérlés: M Select 

Mosógép PWM 507 

Programvezérlés M Select 

Töltetsúly kg-ban 7

Dobtérfogat (l) 64

Max. centrifugálási fordulatszám (U/perc) 1 600

G-Faktor / maradék nedvesség (%) 704 / 48

Programlefutási idő** percben 49

Fűtési mód EL

Vízelvezetés (DP DN 22 / DV DN 70) Leeresztő szelep vagy lúgszivattyú

Előlap színe és anyaga Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél

Külső méretek: ma./sz./mé. (mm) 850 / 595 / 725

EL = Elektromos, DP = Leeresztő szivattyú, DV = Lefolyószelep, LW = Lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor. ** A 60 °C-os színes programleftás ideje, melegvízcsatlakozással.

Szárítógép PDR 507 EL PDR 507 HP

Programvezérlés M Select M Select

Szárítórendszer Légelvezetés Hőszivattyú**

Töltetsúly kg-ban 7 7

Dobtérfogat (l) 130 130

Programlefutási idő** percben 37 57***

Fűtési mód EL HP

Csatlakozási érték  kW-ban 6,14 –

Légelvezetés DN 100 –

Előlap színe és anyaga Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél

Külső méretek: ma./sz./mé. (mm) 850 / 595 / 710 850 / 595 / 727

EL = Elektromos, HP = Hőszivattyú, LW = Lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél *  A szekrényszáraz program futási ideje. ** Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, 
hermetikusan zárt. R134a hűtőanyag, hűtőanyag mennyiség: 0,5 kg, a hűtőfolyadék üvegházhatás potenciálja:: 1430 kg CO₂ e, A PDR 507 HP szárítógép üvegházhatás potenciálja: 
715 kg CO₂ e. *** Vegyes szálú textíliák szárítására szolgáló program futóidejére értendő.

ÚJ: Mosógépek és 
szárítógépek.
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Töltet: 6–8 kg / Vezérlés: M Touch Flex

Mosógép PWM 907 PWM 908

Programvezérlés M Touch Flex M Touch Flex

Töltetsúly kg-ban 7 8

Dobtérfogat (l) 64 73

Max. centrifugálási fordulatszám (U/perc) 1 600 1 600

G-Faktor / maradék nedvesség (%) 704 / 48 704 / 48

Programleutási idő** percben 49 49

Fűtési mód EL EL

Vízelvezetés (DP DN 22 / DV DN 70) Leeresztő szelep vagy lúgszivattyú Leeresztő szelep vagy lúgszivattyú

Előlap színe és anyaga Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél

Külső méretek: ma./sz./mé. (mm) 850 / 595 / 725 850 / 595 / 725

EL = Elektromos, DP = Leeresztő szivattyú, DV = Lefolyószelep, LW = Lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor. ** A 60 °C-os színes program futási ideje, melegvízcsatlakozással.

Szárítógép PDR 908 EL PDR 908 HP

Programvezérlés M Touch Flex M Touch Flex

Szárítórendszer Légelvezetés Hőszivattyú**

Töltetsúly kg-ban 8 8

Dobtérfogat (l) 130 130

Programlefutási idő** percben 42 67***

Fűtési mód EL HP

Csatlakozási érték kW-ban 6,14 –

Légelvezetés DN 100 –

Előlap színe és anyaga Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél Zománcfényű lótuszfehér vagy nemesacél

Külső méretek: ma./sz./mé. (mm) 850 / 595 / 710 850 / 595 / 727

EL = Elektromos, HP = Hőszivattyú, LW = Lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél *  A szekrényszáraz program futási ideje. ** Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, 
hermetikusan zárt. R134a hűtő, hűtő mennyiség: 0,5 kg, a hűtőfolyadék üvegházhatás potenciálja: 1430 kg CO₂ e, A PDR 908 HP szárítógép üvegházhatás potenciálja: 715 kg CO₂ e. 
*** Vegyes szálú textíliák szárítására szolgáló program futóidejére értendő.
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