
Perusta  
menestyksellesi.

Miele Professional. Immer besser.

Uudet pikkujättiläiset: pesukoneet ja kuivausrummut ammattikäyttöön.



Luotettava  
kumppani. 

Ponnistelet päivittäin, että asiakkaasi olisivat tyytyväisiä ja 
yrityksesi menestyvä. Voidaksesi keskittyä olennaiseen, 
on sinun voitava luottaa pesukoneiden ja kuivausrumpujen 
toimintaan ja suorituskykyyn.

Yli 90 vuoden kokemuksemme ammattimaisessa pyykin-
pesutekniikassa sekä halumme olla muita parempia ja tulla 
yhä paremmaksi, “immer besser”, tekevät meistä sinulle 
vahvan kumppanin. Kestävät ammattikoneemme ovat 
taattua, palkittua Miele laatua ja vakuuttavat sinut päivit- 
täin luotettavilla toimintaprosesseilla ja täydellisillä puh-
distustuloksilla. Samalla ne tukevat arvokasta työtäsi 
yrityksesi menestyksen hyväksi.
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Uudet pikkujättiläiset.

Jo yli miljoona pikkujättiläistä on löytänyt tärkeän paik- 
kansa mm. hoitokodeista, kiinteistöpesuloista ja monista 
erilaisista yrityksistä viimeisten neljän vuosikymmenen 
aikana. Uuden sukupolven myötä menestyksekäs tuote- 
sarja tarjoaa lukuisia innovatiivisia tekniikoita ja toimintoja 
ja jopa entistäkin laadukkaampaa puhtautta, taloudelli-
suutta, helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta.

Oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen.

Olipa kyseessä palvelutalo tai päiväkoti, hotelli tai kam-
paamo – tinkimättömän puhdas ja hygieeninen pyykki on 
päivittäisen toiminnan edellytys. Laitteilta vaaditaan myös 
suorituskykyä, joka takaa nopeat ja täydelliset puhdistus- 
tulokset. 

Uuden sukupolven pikkujättiläiset tarjoavat mitä erilaisim-
piin kohteisiin laajan valikoiman ammattikoneita, joissa 
ensiluokkainen pesuteho, maksimaalinen tehokkuus ja 
poikkeuksellinen käyttäjäystävällisyys ovat vakiona. Eri 
verkkoyhteysvaihtoehtojensa ansiosta koneet vastaavat jo 
nyt tulevaisuuden digitaalisia vaatimuksia.

Tutustu uusiin pesukoneisiin ja kuivausrumpuihin seuraa-
villa sivuilla ja vakuutu asiantuntevista toiminnoista ja omi-
naisuuksista, jotka vastaavat mitä moninaisimpien käyttä-
jien tarpeisiin. Tässä esitettyjen toimialojen lisäksi uudet 
pikkujättiläiset soveltuvat myös mm. hyvinvointikeskuksiin, 
uimahalleihin, pelastuspalveluille ja monille muille aloille. 

Pieni tilantarve. 
Suuri teho.
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Tehot ylös.  
Kulut alas.

Vuodesta 1899 lähtien Miele on edustanut tinkimätöntä 
laatua, joka näkyy muussakin kuin itse pikkujättiläisten 
ominaisuuksissa, pitkäikäisyydessä ja pienissä kokonais-
käyttökustannuksissa. Hellävarainen käsittely yhdistettynä 
erinomaiseen hygieeniseen pesutulokseen vastaa kaikkiin 
ammattimaisiin tekstiilien puhdistusvaatimuksiin. 

Pikkujättiläisten uusin sukupolvi asettaa myös uudet 
standardit taloudellisuudelle ja tehokkuudelle. 
Todella lyhyiden pesu- ja kuivausaikojen ansiosta pyykki- 
erä on taas käyttövalmis jopa vain 87 minuutissa. Samalla 
arvokkaita resursseja säästyy, kun käyttökustannukset 
veden, sähkön ja puhdistusaineiden optimaalisen käytön 
ansiosta ovat alhaiset.

Vakuuttava laatu ja paras tehokkuus
•  Lyhyt pesuaika, vain 49 minuuttia
•  Alhainen resurssien kulutus ja alhaiset 

kokonaiskustannukset
•  Pitkä käyttöikä: suunniteltu 30 000 

käyttökerralle
•  Pesee puhtaaksi likaisimmatkin tekstiilit.
•  Hellävarainen pesu- ja kuivausprosessi 

patentoidun kennorummun ansiosta
•  Lyhyempi kuivausprosessi linkouksen korkean 

g-kertoimen ja vain 48 prosentin jäännöskosteuden 
ansiosta
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Päivästä toiseen, 
kuten pitääkin.

Kätevät ominaisuudet ja innostava käyttömukavuus:
•  Sopiva täyttökapasiteetti: rumpu 6 kg, 7 kg tai 8 kg*
•  Helppokäyttöinen moderni kosketusnäyttö 
•  Helppokäyttöinen eri henkilöryhmille kielivalinnan 

ansiosta
•  Suuri valikoima kohderyhmäkohtaisia pesu- ja kuivaus- 

ohjelmia
•  Miele App* käteviin tilakyselyihin

Pikkujättiläisten tulee tarjota sinulle ennen kaikkea yksi 
asia: huomattava helpotus päivittäiseen työhön. Siksi 
olemme varustaneet uuden sukupolven laitteet monilla 
innovatiivisilla ominaisuuksilla, jotka tekevät pyykinhoidosta 
mahdollisimman helppoa.

Erilaiset rumpukoot ja räätälöidyt pesuohjelmat tarjoavat 
oikean ratkaisun jokaiseen tarpeeseen, kun taas digi-
taalisten laitteiden liitännät takaavat parhaat mahdolliset 
verkkoyhteydet.

* Koskee Performance Plus -sarjaa.
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Puhtaanvalkoiset pöytäliinat, pehmeät kylpytakit ja 
raikkaantuoksuiset pyyhkeet – hyvin hoidetut tekstiilit ovat 
yrityksesi tunnusmerkkejä ja viimeistelevät huolitellun vai-
kutelman saaden vieraasi palaamaan takaisin.

Nopeiden, erityisesti hotelli- ja ravintola-alaa varten suun-
niteltujen ohjelmien ansioista pyykkisi on jokaisen käyttö-
kerran jälkeen nopeasti uudelleen käytettävissä. Vain jopa 
alle 90 minuutissa käsipyyhkeet, pussilakanat, pöytäliinat 
tai vaatekappaleet ovat taas puhtaita, kuivia ja raikkaita. 
Patentoitu kennorumpu varmistaa jokaisen pesun aikana, 
että tekstiilit säilyttävät laatunsa pitkään ja siksi ne on 
uusittava harvemmin.

Korkealaatuisen PerformancePlus -sarjan laitteilla 
hotellien, ravintoloiden ja catering-yritysten tekstiilit 
puhdistuvat nopeasti ja helposti.

Edut hotelli- ja ravintola-alalle:
•  Lyhyet ohjelma-ajat: Lyhyt pesuaika, vain 

49 minuuttia, kuivausaika vain 38 minuuttia
•  Rasvan ja muun hankalan lian perusteellinen 

puhdistaminen ammattimaisten pesuohjelmien 
ansiosta

•  Suuri päivittäinen puhdistuskapasiteetti
•  Kätevä yksinkertainen tekstein varustettu kosketus-

värinäyttö ja helposti ymmärrettävä valikkonavigointi 
jopa 32 kielellä 

•  Verkottaminen LAN- ja WLAN-yhteydellä

Yksityiskohtaiset tiedot Miele Performance Plus 
-sarjasta löydät sivulta 11.

Performance Plus

Perusta  
ensiluokkaiselle palvelulle.
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Hoitokodeissa ensisijaista on asukkaiden hyvinvointi. 
Hoitohenkilökunta luo turvallisen kodin tunteen huolehtien 
myös asukkaiden hygieenisestä puhtaudesta ja henkilö-
kohtaisen vaatetuksen huolellisesta käsittelystä. 

Mielen uudet pikkujättiläiset puhdistavat tehokkaasti 
ja hellävaraisesti täyttäen korkeimmatkin hygieniavaatimukset.  
Niiden lyhyet ohjelma-ajat ja helppo käytettävyys tekevät 
niistä ihanteellisen avun pyykinhoidossa.

Suorituskykyinen Performance-sarja täyttää palvelu- 
talojen ja hoitolaitosten erityisvaatimukset kautta linjan 
– erityisesti pesukonemalli “Hygiene”, joka tarjoaa 
erityiset desinfiointiohjelmat tartuntavaarallisten 
tekstiilien luotettavaan puhdistukseen.

Edut palvelutaloille ja hoitolaitoksille
•  Perusteellinen puhdistus erityisillä desinfiointi- 

ohjelmilla*
•  Hellävarainen pesu ja kuivausprosessi patentoidun 

kennorummun ansiosta
•  Suuri täyttökapasiteetti 7 kg
•  Lyhyt pesuaika, vain 49 minuuttia
•  Lyhyt kuivausaika, vain 38 minuuttia

Yksityiskohtaiset tiedot Miele Performance 
-sarjasta löydät sivulta 10.

Performance

Perusta  
huolehtivalle hoidolle.

* Koskee Performance Hygiene -sarjan pesukoneita.
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Olipa kyse kampaamosta, kahvilasta tai muusta palvelu- 
yrityksestä – asiakkaasi haluavat hyvää ammattimaista 
palvelua. On hyvä, että sinä voit luottaa ammattimaiseen 
ratkaisuun pyykinhoidossa.

Uuden sukupolven pikkujättiläisten avulla tekstiilien 
puhdistus ja kuivaus on yksinkertaista, mukavaa ja aikaa 
säästävää. Räätälöidyt erikoisohjelmat varmistavat, että 
tekstiilit pestään ja kuivataan perusteellisesti ja hellävarai- 
sesti. Pienikokoiset pikkujättiläiset sopivat kaikkialle, 
myös pieniin tiloihin.

Performance-sarjan ammattikoneet ovat oikea valinta 
keskikokoisille yrityksille. Laitteet käyttävät vain 0,5 
neliötä lattiapintaa ja vastaavat silti tiukimpiinkin 
pyykinpesu- ja kuivausvaatimuksiin.

Edut pk-yrityksille:
•  Mahtuu pieneen tilaan – voidaan asentaa myös 

pesu- ja kuivaustorniksi
•  Suuri päivittäinen puhdistuskapasiteetti jopa 

87 minuutin pesu- ja kuivausajassa
•  Suuri täyttökapasiteetti 7 kg 
•  Puhdistaa perusteellisesti itsepäisimmänkin lian, 

jopa kosmetiikka- ja rasvatahrat
•  Helppokäyttöinen kosketusnäyttö

Yksityiskohtaiset tiedot Miele Performance 
-sarjasta löydät sivulta 10.

Performance

Perusta  
tyytyväisille asiakkaille.
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Kun useat eri henkilöt käyttävät pesulatiloja, on koneiden 
täytettävä tiettyjä erityisvaatimuksia. Laitteiden kestävyys ja 
pitkäikäisyys sekä käyttömukavuus ja laaja valikoima ohjel-
mia erilaisiin tarkoituksiin ovat ratkaisevassa asemassa.

Matalien kokonaiskustannusten ja mukavan monikielisen 
tekstikosketusnäytön lisäksi uudet pikkujättiläiset tarjoavat 
digitaalisia verkko-ominaisuuksia, jotka helpottavat varaus- ja 
maksuprosesseja.

Sen ansiosta, että pesukone on tehty kestämään 
30.000 käyttökertaa ja pesu- ja kuivausaika yhdessä 
on jopa vain 87 minuuttia, nämä huippuluokan Per-
formance Plus -sarjan koneet ovat luonnollinen valinta 
kiinteistöpesuloihin ja muihin itsepalvelupesuloihin.

Edut itsepalvelupesuloille:
•  Helppo varaaminen ja maksaminen 

digitaalisten verkkovaihtoehtojen ansiosta 
•  Lyhyet ohjelma-ajat: lyhyt pesuaika vain 

49 minuuttia, kuivausaika vain 38 minuuttia
•  Optimaalinen rummun koko vapaasti 

valittavissa: 6 kg, 7 kg tai 8 kg
•  Kätevä, helppokäyttöinen, tekstein varustettu 

kosketusvärinäyttö ja helposti ymmärrettävä 
valikkonavigointi jopa 32 kielellä 

•  MieleApp käteviin tilakyselyihin

Yksityiskohtaiset tiedot Miele Performance Plus 
-sarjasta löydät sivulta 11.

Performance Plus

Perusta  
vaivattomalle asumiselle.
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Täyttömäärä 7 kg/M Select -ohjaus

Pyykinpesukone PWM 507 PWM 507 Hygiene

Ohjelman ohjaus M Select M Select

Täyttömäärä [kg] 7 7

Rummun tilavuus [l] 64 64

Suurin linkousnopeus [U / min] 1 600 1 600

G-kerroin / jäännöskosteus* [%] 704 / 48 704 / 48

Ohjelma-aika** [min] 49 49

Lämmitystapa EL EL

Poistovesiliitäntä [DP DN 22 / DV DN 70] DP tai DV DP tai DV

Etuseinän väri/materiaali LW LW

Ulkomitat K/L/S [mm] 850 / 595 / 725 850 / 595 / 725

EL = sähkö, DP = poistopumppu, DV = poistoventtiili, LW = lootus-valkoinen emaloitu, SST = ruostumaton teräs
* Jäännöskosteus, kun viimeinen huuhtelu lämpimällä vedellä. ** Ohjelman kestoaika kirjopesussa 60 C, kuumavesiliitäntä.

Kuivausrumpu PDR 507 PDR 507 HP

Ohjelman ohjaus M Select M Select

Kuivausjärjestelmä Poistoilma Lämpöpumppu**

Täyttömäärä [kg] 7 7

Rummun tilavuus [l] 130 130

Ohjelma-aika* [min] 38 57***

Lämmitystapa EL HP

Lämmitysteho [kW] 6,14 –

Poistoilma DNº70 –

Etuseinän väri/materiaali LW  LW

Ulkomitat K/L/S [mm] 850 / 595 / 710 850 / 595 / 727

EL = sähkö, HP = lämpöpumppu, LW = lootus-valkoinen emaloitu, SST = ruostumaton teräs * Ohjelma-aika kaappikuivaohjelmassa. ** Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, 
hermeettisesti suljettu; Kylmäainetyyppi R134a, kylmäaineen määrä 0,5 kg, kasvihuonepotentiaali kylmäaine: 1430 kg CO₂ e, kasvihuonepotentiaali kuivausrumpu PDR 507 HP: 
715 kg CO₂ e. *** Ohjelma-aika sekoitekankaasta valmistetuilla tekstiileillä.

UUTTA: Pesukoneet ja 
kuivausrummut.
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Täyttömäärä 6–8 kg/M Touch Flex -ohjaus

Pyykinpesukone PWM 906 PWM 908

Ohjelman ohjaus M Touch Flex M Touch Flex

Täyttömäärä [kg] 6 8

Rummun tilavuus [l] 57 73

Suurin linkousnopeus [U / min] 1 600 1 600

G-kerroin / jäännöskosteus* [%] 704 / 48 704 / 48

Ohjelma-aika** [min] 49 49

Lämmitystapa EL EL

Poistovesiliitäntä [DP DN 22 / DV DN 70] DP tai DV DP tai DV

Etuseinän väri/materiaalit LW tai SST LW tai SST

Ulkomitat K/L/S [mm] 850 / 595 / 725 850 / 595 / 725

EL = sähkö, DP = poistopumppu, DV = poistoventtiili, LW = lootus-valkoinen emaloitu, SST = ruostumaton teräs
* Jäännöskosteus, kun viimeinen huuhtelu lämpimällä vedellä. ** Ohjelman kestoaika kirjopesussa 60 C, kuumavesiliitäntä.

Kuivausrumpu PDR 908 PDR 908 HP

Ohjelman ohjaus M Touch Flex M Touch Flex

Kuivausjärjestelmä Poistoilma Lämpöpumppu**

Täyttömäärä [kg] 8 8

Rummun tilavuus [l] 130 130

Ohjelma-aika* [min] 38 57***

Lämmitystapa EL HP

Lämmitysteho [kW] 6,14 –

Poistoilma DNº70 –

Etuseinän väri/materiaalit LW tai SST LW tai SST

Ulkomitat K/L/S [mm] 850 / 595 / 710 850 / 595 / 727

EL = sähkö, HP = lämpöpumppu, LW = lootus-valkoinen emaloitu, SST = ruostumaton teräs * Ohjelma-aika kaappikuivaohjelmassa. ** Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, 
hermeettisesti suljettu; Kylmäainetyyppi R134a, kylmäaineen määrä 0,5 kg, kasvihuonepotentiaali kylmäaine: 1430 kg CO₂ e, kasvihuonepotentiaali kuivaus PDR 908 HP: 715 kg CO₂ e. 
*** käyntiaika sekoitekankaasta valmistetuilla tekstiileillä.
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