
PEQUENOS GIGANTES, versão Special 
máquina de lavar roupa e secador para restauração rápida

Miele Professional. Immer Besser.

Novo 2019: PEQUENOS GIGANTES 
A nova geração
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Equipa com desempenho 
impecável: muito fácil com 
as máquinas certas

Os novos PEQUENOS GIGANTES
Versão Special

Um hambúrguer com batatas fritas, uma salada 
fresca e ainda, rapidamente, um café ao alcance 
da mão: o ritmo de trabalho na restauração exige 
o máximo do pessoal. Ao mesmo tempo, o bem-
estar dos clientes requer limpeza perfeita e higiene 
irrepreensível – na área da cozinha e em frente 
ao balcão, nos têxteis de limpeza e no fardamento 
do pessoal. É bom poder confiar em segundo plano 
em prestadores de serviços que proporcionem uma 
limpeza rápida e descomplicada: a nova máquina 
de lavar roupa Special para restauração rápida.
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A mais-valia para higiene e imagem: 
máquinas Miele Professional para lavandarias

As superfícies de aço inoxidável na cozinha são tipicamente limpas 
com panos específicos, p. ex. em microfibras, que são bons para 
manusear e absorvem facilmente a gordura. Tais panos são igualmen-
te usados no resto do restaurante para limpeza das instalações. Além 
disso, são utilizados panos em algodão ou em tecidos mistos.

Ao longo de um dia de trabalho, estes panos de limpeza somam-se a 
um monte de roupa considerável. Além disso, há mopas para limpeza 
do chão e fardas dos colaboradores que têm de ser tratadas de forma 
igualmente rigorosa, economizando tempo e mantendo o seu valor. 
Aspetos da rentabilidade e poupança de recursos defendem clara-
mente um reprocessamento interno com máquinas de lavar roupa 
industriais.

A limpeza de superfícies em restaurantes de serviço rápido requer muitos e 
variados têxteis de limpeza. Isto aplica-se especialmente nas cozinhas onde 
o grelhar e o fritar são uma fonte de sujidade gordurosa, mas também no 
balcão ou nas mesas dos clientes.
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Os novos PEQUENOS GIGANTES
Rápido, potente, descomplicado: 
os especialistas em limpeza na 
restauração rápida

Na classe compacta, as máquinas de lavar roupa e os secadores da 
série PEQUENOS GIGANTES são, desde há décadas, os prestadores 
de serviço comprovados para todos os utilizadores que efetuam o trata-
mento da roupa de forma rápida, eficiente e várias vezes ao dia. A nova 
máquina de lavar roupa da versão Special foi desenvolvida com vista 
nos requisitos da restauração rápida.

Inúmeras caraterísticas especiais fazem desta máquina provedora de 
serviço confiável para fluxos de trabalho rápidos em restaurantes. Gra-
ças também à sua elevada eficiência de recursos é um investimento que 
se amortiza rapidamente.

Vantagens evidentes no dia-a-dia
•  Rápida: através de possibilidades de ligação flexíveis, lava cargas até 

7 kg em apenas 49 minutos – três ou duas vezes mais rápido do que 
os eletrodomésticos típicos*

•  Inequivoca: indicações em texto simples em até 29 idiomas oficiais

Consumo económico
O consumo de água e de energia da nova máquina de lavar roupa é cer-
ca de 28% inferior aos valores da geração anterior da série PEQUENOS 
GIGANTES. Ao contrário de um secador por condensação, o novo seca-
dor com bomba de calor alcança, na verdade, uma poupança de energia 
de até 60% – e isso num tempo de funcionamento, que foi reduzido para 
menos de 60 minutos.

* Para a comparação com eletrodomésticos foram utilizados os aparelhos de 7 kg 
WDB 030 com sistema Waterproof
(179 minutos no programa Algodão, 60 °C) e TDB 230 WP Active
(137 minutos no «Programa padrão») da Miele.
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Concentração no essencial
A máquina de lavar roupa deve funcionar na restauração rápida de 
forma muito simples, sobretudo por serem operadas por diferentes 
utilizadores que mudam frequentemente. Com o comando M Special, re-
centemente desenvolvido, todos os elementos de comando e indicações 
são visualizadas de forma particularmente simples e inconfundível: basta 
um toque para iniciar um dos até 4 programas previamente definidos. 
O resultado é o máximo de segurança operacional – mesmo quando se 
está sob pressão.

•  Utilização intuitiva por visor tátil
•  Pictogramas explícitos, neutros em termos de idioma, 

para 4 programas
•  Indicação do tempo restante no visor

Programas para a sua necessidade
O comando M Special está equipado com 1 a 4 programas, que selecio-
na conforme os seus requisitos. Os programas especiais estão rigorosa-
mente ajustados a diferentes têxteis e requisitos na restauração rápida, 
p. ex. removem sujidades gordurosas de forma especialmente eficaz ou 
combinar a lavagem com desinfeção para uma higiene segura.

Comando M Special: 
o programa perfeito 
com um toque

Programas de lavagem

Mopas

Mopas Plus

Panos

Panos Plus

Panos para grelhador (70–90 °C)

Panos para grelhador Plus (desinfeção a 85 °C)

Algodão PRO

Óleo/gordura especial

Pó/farinha especial

Intensivo

Roupa branca

Roupa de cor

Fibras

Expresso

Limpar a máquina

Esgoto/Centrifugação
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A vantagem Miele: 
engenharia mecânica profissional 
para a maior rentabilidade

Construção de alta qualidade
A tecnologia industrial robusta da máquina de lavar roupa Special 
está concebida para uma frequência e duração de utilização acima 
da média. Exigentes testes de durabilidade garantem esta excelente 
qualidade. Na operação diária, as máquinas destacam-se ao fornecer 
níveis confiáveis de serviço.

•  Qualidade duradoura e de pouca necessidade de manutenção – 
Made by Miele

•  Fácil manutenção devido a componentes facilmente acessíveis

Tempos de programa curtos 
Com tempos de programas a partir de 49 minutos, a máquina de 
lavar roupa Special representa elevados rendimentos no tratamento 
de têxteis. Os novos secadores com bomba de calor proporcionam 
sempre curtos tempos de funcionamento a partir de apenas 59 minu-
tos, graças à sua engenharia mecânica altamente desenvolvida.

•  Os têxteis ficam rapidamente de novo à disposição
•  Necessário apenas um baixo abastecimento com têxteis
•  Preservação perfeita dos têxteis no tambor com estrutura de favos 

patenteado da Miele

Tratamento sem esforço
Para limpeza e higiene perfeitas no tratamento de têxteis, a nova 
máquina de lavar roupa Special está equipada com um programa de 
limpeza de máquina que adicionalmente aumenta a preservação a 
longo prazo do valor da máquina. Os secadores dispõem de um filtro 
de cotão especialmente grande, que pode ser limpo esporadicamen-
te e num instante.

• Máquina de lavar roupa com eficaz programa de autolimpeza
•  Secador com filtro de cotão grande para limpeza económica em 

tempo
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Segurança intensificada
O fole e a bomba de esgoto da máquina de lavar roupa Special é em 
silicone resistente a óleo e gordura. Portanto, são particularmente im-
permeáveis contra manchas típicas no funcionamento em restaurante.

Mais eficiência e ergonomia
Com opções adicionais, a nova máquina de lavar roupa Special adap-
ta-se perfeitamente às condições do local. Assim, todos os processos 
de trabalho podem ser criados de forma mais eficiente e ao mesmo 
tempo mais confortável.

•  Poupança de detergente com bombas doseadoras para dosagem 
automática precisa de líquido 

•  Ligação de bombas doseadoras de líquido sem esforço, através da 
unidade de comando XCI-Box-LG

•  Ampla gama de acessórios , p. ex. sapatas

Poderosa tecnologia de bombas de calor
O novo secador dispõe de uma bomba de calor altamente desenvol-
vida e, ao mesmo tempo, particularmente poderosa. Por isso, esta 
trabalha não só com especial poupança de energia, mas também de 
forma muito rápida, com tempos de funcionamento de programas a 
partir de 59 minutos.

•  Elevada poupança de energia com tempos de secagem curtos
•  Não é necessária conduta de exaustão do ar
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Sem espaço? Não há qualquer problema! 
 
A nova máquina de lavar roupa Special e secador da Miele Professional proporcio-
nam bastante rendimento num formato compacto. Não são maiores do que os ele-
trodomésticos convencionais e ao instalar como uma coluna de lavar/secar estas 
necessitam de menos de 0,5 m² de área, para economizar ainda mais espaço.
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Máquina de lavar roupa Special e secador - PEQUENOS GIGANTES
Carga de 7 kg

Máquina de lavar roupa PWM 507 Special

Comando do programa M Special

Capacidade de carga [kg] 7

Volume do tambor [l] 64

Velocidade de centrifugação máx. [r.p.m.] 1.600

Fator-g/humidade residual* [%] 704/48

Tempo de funcionamento [min] conforme seleção do programa

Tipo de aquecimento EL

Esgoto [DP DN 22 / DV DN 70] DP

Cor/material da frente LW

Dimensões exteriores A/L/P [mm] 850/595/725

EL = elétrico, DP = bomba de esgoto, LW = branco lótus esmaltado
*Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último ciclo de lavagem

Comando M Special
•  Podem ser definidos 1 até 4 programas para 

seleção direta no visor
•  Visor tátil com guia de utilizador em texto sim-

ples, 29 idiomas selecionáveis

Destaques
•  Exclusivo da Miele: tratamento de roupa 

cuidado e rigoroso com o novo tambor com 
estrutura de favos patenteado

•  Humidade residual bastante reduzida devido 
ao elevado fator g

•  Possibilidade de instalação como coluna de 
lavar/secar para poupar espaço

Acessórios opcionais
•  Módulos de dosagem para a dosagem automá-

tica de detergentes líquidos
•  Unidade de comando XCI-Box-LG para a liga-

ção de bombas doseadoras, para dosagem de 
líquido altamente eficiente

•  Sapatas para uma carga e descarga ergonó-
mica

Comando M Select
•  Visor tátil com guia de utilizador em texto 

simples, 29 idiomas selecionáveis

Destaques
•  Exclusivo da Miele: secagem de roupa cuida-

da e uniforme com o novo tambor de favos 
patenteado

•  Secagem precisa através do sistema Perfec-
tDry

•  Poupança de tempo e conforto devido a filtro 
de cotão grande

•  Alta rentabilidade devido a motor de aciona-
mento isento de manutenção, económico em 
termos energéticos

•  Possibilidade de instalação como coluna de 
lavar/secar para poupar espaço

Destaques do secador com bomba de calor
•  Instalação independente do local, sem mon-

tagem de uma conduta de saída de ar
•  Até 60% de poupança energética face a um 

secador convencional por condensação

Acessórios opcionais
•  Sapatas para uma carga e descarga ergonó-

mica

Tambor com estrutura de favos Miele: patente EP 2 390 399 B1

Secador PDR 507 HP

Comando do programa M Select

Sistema de secagem Bomba de calor*

Capacidade de carga [kg] 7

Volume do tambor [L] 130

Tempo de funcionamento [min] conforme seleção do programa

Tipo de aquecimento HP

Potência de aquecimento [kW] –

Saída de ar –

Cor/material da frente LW  

Dimensões exteriores A/L/P [mm] 850/595/710

HP = bomba de calor, LW = branco lótus esmaltado, *Contém gases fluorados com efeito 
de estufa, hermeticamente fechados; tipo de refrigerante R134a, quantidade de refrigerante 
0,61 kg, potencial de aquecimento global do refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de 
aquecimento global do aparelho: 872 kg CO₂ e
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Assistência técnica Miele
Estamos sempre aqui para si

Fiéis à filosofia «Immer Besser» da Miele garantimos os mais elevados 
padrões de qualidade e de produção de uma marca «Made in Ger-
many». Mesmo na assistência técnica a Miele Professional representa 
um serviço maximizado como nenhum outro fabricante. Logo no forne-
cimento apoiámo-lo com serviços completos e procedemos aos ajustes 
da máquina de acordo com os seus requisitos. O controlo e manuten-
ção regulares pelo serviço técnico da Miele garantem a máxima segu-
rança operacional e durabilidade das suas máquinas. 

Vantagens evidentes no dia-a-dia:
•  Rentável: preservação segura do valor de investimento 
•  A longo prazo: peças de substituição importantes para 

o funcionamento disponíveis até 15 anos após o fim da 
produção

•  Resposta rápida: vasta rede de técnicos do serviço de 
assistência técnica para uma assistência célere no local
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Immer Besser
Como empresa familiar, a Miele atua desde 
1899 em conformidade com a filosofia Immer 
Besser («Sempre melhor»). Esta pretensão 
ampla serve de base para a garantia dos mais 
elevados padrões de qualidade e de produ-
ção e para a capacidade de inovação de uma 
marca «Made in Germany». Uma promessa 
que oferece aos utilizadores profissionais a  
certeza de terem escolhido o produto certo.

Galardoada
A fiabilidade inquestionável no que respeita 
a produtos e serviços é o motivo pelo qual a 
Miele é regularmente escolhida pelos utiliza-
dores como a melhor e mais fiável marca. As 
prestigiadas distinções, como MX Award, iF 
e reddot Design Awards e o prémio alemão 
de sustentabilidade vêm confirmar a posição 
de destaque da Miele também em matéria de 
design, gestão da qualidade e  
preservação de recursos.

Competente
Há décadas que a Miele Professional tem vindo 
a desenvolver e a produzir, com grande capaci-
dade de produção, máquinas para lavandarias, 
máquinas de lavar louça, máquinas de lavagem 
e desinfeção, assim como esterilizadores. Os 
acessórios cuidadosamente ponderados, os 
abrangentes serviços de consultoria e o eficaz 
serviço técnico Miele permitem que as máqui-
nas ofereçam a máxima excelência em termos 
de desempenho e de rentabilidade.

Miele Professional na Internet 
•  Informações detalhadas sobre os dados 

técnicos, equipamentos e acessórios
•  Catálogos sobre todos os grupos de produ-

tos e áreas de aplicação para download
•  Apresentações ilustrativas, instruções 

e apresentações de produtos no canal 
YouTube




