V dokonalé rovnováze
The New Benchmark Machines: pračky a sušičky
Miele Professional. Immer Besser.

Jít přímou cestou

Objevte nové perspektivy, kde se snoubí technika, preciznost
a vášeň. V dokonalé rovnováze je cesta k úspěchu jednoduše přímá.
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Nová měřítka
v péči o prádlo

Jako profesionální uživatel se denně setkáváte s vysokými nároky svých zákazníků.
Současně musíte mít na paměti hospodárnost provozu. Výkon na jedné straně, efektivita
na straně druhé – s novými přístroji řady Benchmark Machines od Miele Professional
dosáhnete snadno dokonalé rovnováhy:
• Jedinečné ovládání: intuitivní a bezpečné
• Snadné propojení pro vytvoření efektivního komplexního systému
• Vysoký výkon s udržitelnou účinností
• Řešení na míru pro každé odvětví
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Krok správným směrem

Nové pračky Benchmark kombinují prvotřídní výsledky s jedinečnou efektivitou a moderní
konektivitou. Řady Performance a Performance Plus představují díky řešením na míru
ideální volbu pro váš každodenní provoz.
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Pračky
The New Benchmark Machines
Náplň 12–20 kg
Nové pračky Benchmark z řady Performance splňují veškeré požadavky
na moderní péči o prádlo. Všechny programy lze flexibilně přizpůsobit a přístroje
jsou standardně vybaveny také dezinfekčními programy.

Pračka

PWM 514

PWM 520

Pračka

PWM 912

PWM 916

PWM 920

Řídicí jednotka

M Touch Pro

M Touch Pro

Řídicí jednotka

M Touch Pro Plus

M Touch Pro PLus

M Touch Pro Plus

Hmotnost náplně 1:9 [kg]

14

20

Hmotnost náplně 1:9 [kg]

12

16

20

Objem bubnu [l]

130

180

Objem bubnu [l]

110

140

180

Max. počet otáček při odstřeďování [max. ot./min]

1 025

950

Max. počet otáček při odstřeďování [max. ot./min]

1 150

1 075

1 075

Faktor g/zbytková vlhkost [%]

360/49

360/49

Čas programu [min] *

49

49

Faktor g/zbytková vlhkost [%]

460/44

460/44

460/44

Čas programu [min] *

42

43

44

Barva čelní stěny: ocelově šedá, * čas programu Barevné prádlo 60 °C, přípojka teplé vody
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Nové pračky Benchmark řady Performance Plus si poradí i s nejnáročnějšími
úkoly. Již z výroby obsahují programy pro termickou a chemotermickou dezinfekci. Celé programové vybavení lze plně přizpůsobit – to zahrnuje i vytváření
nových, vlastních programů.

Čelní materiál: ušlechtilá ocel, * čas programu Barevné prádlo 60 °C, přípojka teplé vody
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Výkon otevírající nové perspektivy

Účinnost, na kterou se můžete
spolehnout

Žádné kompromisy

Šetrné k přírodě i vašemu rozpočtu

Všechny pračky nové generace Benchmark jsou navrženy pro maximální výkon. To se odráží nejen
v designu přístroje, ale také v komplexně optimalizované technologii s výkonným, frekvenčně řízeným
asynchronním motorem. Díky pozvolnému startu v úvodní fázi programu a extrémně plynulému chodu
i při vysokých otáčkách umožňuje nový motor maximální výkon a velmi dlouhou životnost přístroje. Hluk
při provozu a vibrace jsou sníženy na minimum.

Ve výše uvedeném příkladu se na kilogram prádla spotřebuje pouze 5,9 litru vody, což je zcela nová
referenční hodnota. Toho je dosaženo díky inteligentním technologiím, jako je například rytmus bubnu
EcoSpeed. Otáčky se zde postupně střídavě zvyšují a snižují, takže se prádlo nejdříve intenzivně
provlhčí a poté důkladně odstředí.

Čas jsou peníze. Voštinový buben 2.0 urychluje provlhčení textilií a odstraňování nečistot. Úsilí, které
se vyplácí každý den: V pračce PWM 912 je dávka 12 kg prádla důkladně vyprána již po 42 minutách*
a odstředěna na zbytkovou vlhkost 44 % s faktorem g 460. To šetří čas i energii při následném procesu
konečné úpravy.

Také speciální geometrie prací vany snižuje spotřebu vody tím, že reguluje optimum volné prací
lázně. Mírně zakřivený tvar zároveň zlepšuje proudění kolem topných těles, což zabraňuje hromadění
žmolků. Tím je zajištěn bezprolémový průběh pracovního dne i mimořádně účinný přenos tepla.

* v programu na 60 °C a s přípojkou teplé vody
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Maximální flexibilita
Dokonalá řešení pro váš pracovní den
Bez ohledu na to, jaké textilie jsou součástí vaší každodenní práce a jak máte navržený pracovní
postup praní, nové přístroje Benchmark nabízí individuální řešení i pro vás. A to i pokud jde
o dávkování čisticích médií. Nezáleží na tom, zda používáte prášek, tekuté prostředky nebo externí
dávkovací čerpadlo. Automatické dávkování představuje další benefit pro využití energie a pracích
prostředků.

Ergonomie,
která vás osloví
Potěšení z komfortní obsluhy
Dvířka bubnu nových praček Benchmark s velkorysou šířkou otevírání 415 mm umožňují
mimořádně snadné vkládání a vyjímání prádla. Jedinečný je také automaticky mechanismus
dveří OneFingerTouch. Stačí jemný dotek prstem a elektromotor dvířka zavře a zablokuje –
a po skončení programu je opět otevře.

Příslovečná kvalita
Spolehlivost má své jméno
Tradiční kvalita značky Miele: Robustní konstrukce nových praček Benchmark je koncipována
pro 30 000 provozních hodin s minimálními nároky na údržbu. Inovace, jako je asynchronní
motor s nízkým opotřebením a vysoce účinný systém tlumení, zajišťují maximální plynulost
chodu. Díky novému 3D senzoru pro permanentní analýzu nevyváženosti může přístroj také
optimalizovat proces odstřeďování. Tím se opět prodlužuje životnost a výkon přístroje lze využít
na maximum.
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Tak flexibilní, jak jen je nutné
Tak inteligentní, jak jen je možné

14

S řídicími jednotkami M Touch Pro a M Touch Pro Plus nabízí pračky Benchmark zcela novou
koncepci ovládání. Plně dotykový barevný displej neustále zobrazuje všechny důležité informace. Veškeré kroky ovládání se provádí pohodlně dotykem prstu a lze je podpořit jazykově
neutrálními symboly a barevnými rámečky. Díky rozšířeným funkcím, jako jsou pomocné
sekvence Show me, je ovládání ještě bezpečnější a snadnější.

B alíčky programů pro specifická odvětví:
hotel/restaurace/catering, dezinfekce, úklid budov,
hasiči, WetCare, outdoor, jezdecké stáje, sport,
pracovní textil, samoobsluha

M Touch Pro

M Touch Pro Plus

Pračky Benchmark řady Performance jsou díky řídicí jednotce M Touch Pro vybaveny
veškerými funkcemi pro typické standardní použití. To zahrnuje také dva RKI konformní
programy pro termickou, resp. chemotermickou dezinfekci, která splňuje nejvyšší požadavky
na hygienu. Všechny programy lze individuálně přizpůsobit, např. teplotu a volitelné doplňky.

Pračky Benchmark řady Performance Plus jsou vybaveny řídicí jednotkou M Touch Pro Plus. Již v továrním
nastavení nabízí celou řadu standardních a speciálních programů. Všechny programy lze plně přizpůsobit
daným potřebám. Kromě toho lze vytvářet a ukládat zcela nové programy, aby bylo možné plně využít
výkonnostní potenciál přístroje za všech provozních podmínek.
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Je to jen otázka
techniky

Nové sušičky Benchmark kombinují prvotřídní výsledky s krátkými programy a jedinečnou
energetickou účinností. Ať už jde o filosofii ovládání, rozmanitost programů nebo typ ohřevu:
Jednoduše si vyberte přístroj, který bude dokonale odpovídat vašim požadavkům – s řadami
Performance a Performance Plus.
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Sušičky
The New Benchmark Machines
Náplň 14–44 kg
Nové sušičky Benchmark z řady Performance splňují všechny standardní požadavky na
moderní péči o prádlo. Dokonale se přizpůsobí místu použití díky 3 variantám s časovým
řízením (TOP), časovým řízením v režimu pokladny (COP) a řízením podle zbytkové vlhkosti
(ROP).

Sušička

PDR 514

PDR 518

PDR 522

PDR 528

PDR 544

Sušička

PDR 914*

PDR 918*

PDR 922

PDR 528

PDR 944

Řídicí jednotka

M Select
COP/TOP/ROP

M Select
COP/TOP/ROP

M Select
TOP/ROP

M Select
ROP

M Select
ROP

Řídicí jednotka

M Touch Pro

M Touch Pro

M Touch Pro

M Touch Pro

M Touch Pro

Hmotnost náplně 1:25/1:18 [kg]

10/14

13/18

16/22

20/28

32/44

Hmotnost náplně 1:25/1:18 [kg]

10/14

13/18

16/22

20/28

32/44

Objem bubnu [l]

250

325

400

500

800

Objem bubnu [l]

250

325

400

500

800

Čas programu [min]*

33

32

31

32

38

Čas programu [min]*

33

31

31

32

38

Čelní barva/materiál ocelově šedá/ušlechtilá ocel (podle modelu); v programu Suché k uložení 0 %, náplň 1:18, odtahový systém sušení
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Nové sušičky Benchmark řady Performance Plus si poradí dokonce i se
speciálními požadavky na sušení textilií. Všechny programy lze flexibilně
přizpůsobit individuálním požadavkům, přičemž inovativní řízení recirkulace
AirRecycling Flex a řada možných režimů ohřevu umožňují maximální účinnost.

Čelní barva/materiál ocelově šedá/ušlechtilá ocel (podle modelu); v programu Suché k uložení 0 %, náplň 1:18, odtahový systém sušení
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Kvalita,
na kterou je spolehnutí
Ergonomie,
která vás zaujme
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Spolehlivost má své jméno

Prádelna pod kontrolou

Nové sušičky Benchmark nabízí již příslovečnou kvalitu značky Miele. Jejich robustní
konstrukce je koncipována pro 20 000 provozních hodin s minimálními nároky na údržbu.
Jedinečnost výrobního sortimentu zajišťuje také dlouhou životnost: Většinu komponent,
jako např. pohony, vyrábí přímo společnost Miele, a proto jsou stoprocentně připraveny
na veškerou zátěž každodenního provozu prádelny.

Aby se s dvířky přístroje ještě lépe manipulovalo, mají nové sušičky Benchmark speciálně
vyvinuté madlo s větší úchopovou plochou. Upravili jsme také montážní klapku: Velmi snadno
se otevírá, takže čištění velkoplošného filtru od žmolků je teď ještě snazší.
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Výkon,
který vám dá jistotu
Účinnost,
která se vyplatí
Funkce AirRecycling Flex

Funkce sušičky s tepelným čerpadlem

Optimální využití energie
Kvůli efektivnímu využití tepelné energie odvádějí nové sušičky Benchmark část recirkulovaného vzduchu zpět do bubnu. Modely řady Performance Plus jsou navíc vybaveny novým
systémem AirRecycling Flex, který dynamicky a inteligentně upravuje rovnováhu mezi recirkulací
a odvodem vzduchu v závislosti na provozních podmínkách. Díky tomu šetří čas při studeném
startu a energii po zahřátí.

Šetrné a jemné k prádlu
Nové sušičky Benchmark dosahují časů sušení hraničícím s fyzikálními limity – a to při
prvotřídní šetrnosti k prádlu. Stejnosměrný motor s nízkým opotřebením zajišťuje plynulý
start a velmi rovnoměrné otáčení bubnu, zatímco nově vyvinuté dmychací kolo je mimořádně
tlakově stabilní.

Aby bylo možné použít v místě instalace nejvýhodnější dostupný zdroj energie, lze využít
různé způsoby ohřevu: elektrický, plynový nebo parní. Také extrémně úsporné sušičky
s tepelným čerpadlem jsou nyní k dispozici ve třídě až do 400 litrů a navíc pracují s novým,
ekologicky šetrnějším chladivem.

V jedinečném voštinovém bubnu Miele se zaoblenými žebry soft-lift jsou textilie nadnášeny
proudem vzduchu a jemně kloužou po vzduchovém polštáři. Systém PerfectDry pro bodové
sušení průběžně měří zbytkovou vlhkost v prádle a zajišťuje optimální výsledky sušení.
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Tak jednoduché, jak jen je možné
Tak flexibilní, jak jen je nutné

Dvě řady, dvě filozofie ovládání. Sušičky Benchmark řady Performance jsou koncipovány pro
velmi snadné a bezchybné ovládání pomocí otočného voliče. Modely řady Performance Plus
se navíc ovládají pomocí dotykového displeje a nabízí větší spektrum programů a možností
přizpůsobení.
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M Touch Pro

M Select

Sušičky Benchmark řady Performance Plus jsou díky řídicí jednotce M Touch Pro vybaveny
vyváženou nabídkou funkcí pro standardní použití. Veškeré kroky ovládání se provádí pohodlně
dotykem prstu a lze je podpořit jazykově neutrálními symboly a barevnými rámečky. Pro
zvláštní požadavky jsou navíc k dispozici individuálně přizpůsobitelné programy.

Řídicí jednotka M Select dodává sušičkám Benchmark řady Performance všechny důležité funkce pro standardní
použití. Programy a nastavení se provádí snadno a rychle pomocí otočného voliče a dotykové fólie s podporou
ovládacího panelu s jazykově neutrálními symboly. Řídicí jednotka je k dispozici ve 3 variantách pro různé
oblasti použití: COP (časové řízení v režimu pokladny), TOP (časové řízení) a ROP (řízení podle zbytkové vlhkosti).
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Konektivita
budoucnosti
Miele MOVE propojuje komerční přístroje Professional a spojuje inteligentní vlastnosti s
užitečnými funkcemi. V jediné aplikaci můžete odečítat a porovnávat data ze svých přístrojů,
vizualizovat potenciální úspory a zkrátit procesní cykly. S Miele MOVE je správa přístrojů snadná
a pohodlná – kdykoliv, kdekoliv a s jakýmkoliv koncovým zařízením.

Mějte přehled
Pro efektivní výměnu dat podle jednotných standardů jsou všechny nové přístroje Benchmark
již z výroby připraveny pro připojení k síti WLAN a LAN. Integrace do interních sítí je proto
stejně snadná jako připojení k nové platformě digitální produktivity Miele MOVE.
Sériově je integrováno také rozhraní pro nový připojovací box Miele. Tento plně kompatibilní
box možňuje standardizovat stávající řadu připojení podle principu plug-and-play: Zcela
nekomplikovaně a bez otevření stroje lze připojit všechny externí systémy se signály 230 V,
např. pokladny nebo dávkovací systémy.

Možnost individuálního přizpůsobení
Nový programovací nástroj Miele pro přístroje Benchmark umožňuje pohodlné nastavení pračky
a sušičky prádla podle potřeb přímo na místě. V závislosti na typové řadě lze zadávat individuální
názvy programů, upravovat stávající prohramy nebo také vytvářet zcela nové programy – to vše
z pohodlí svého stolu a v případě více přístrojů propojených do sítě v jediném pracovním kroku.
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Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno
Tel.: 543 553 111–3
Fax: 543 553 139
Servis tel.: 543 553 741-5
Servisní služba Miele:
800 MIELE1 (800 643 531)

Aktivní ochrana životního prostředí:
Papír tohoto prospektu byl 100 % bělený bez použití chlóru.
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