
Aproveite 

agora e poupe 

até 

440€ !

Campanha limitada ao stock existente.

Informações junto do seu revendedor especializado ou diretamente através de: 214248425
www.miele-professional.pt

Obrigado um milhão de vezes 
Agradecemos por 1.000.000 de Pequenos Gigantes
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Modelos especiais Million Edition:
Agradecemos por 1.000.000 de Pequenos Gigantes
A Miele Professional comemora um aniversário e partilha o 
quanto cresceu – saiu da linha de produção o milionésimo 
aparelho da série bem-sucedida de Pequenos gigantes. Por 
ocasião do aniversário pode poupar até 440€ com os mode-
los especiais da Million Edition!

Miele para profissionais
Enquanto as comuns máquinas de lavar roupa domésti-
cas ainda lavam, já os Pequenos Gigantes terminaram há 
muito a lavagem e a secagem. Com tempos de programas 
particularmente rápidos para vários ciclos de lavagem por 
dia conseguem um elevado rendimento de lavagem. Quer 
seja em pequenas empresas, em centros de fitness e de 
bem-estar ou na hotelaria e gastronomia: em todo o lado 
onde seja necessário um rendimento de lavagem intensivo, 
os aparelhos da Million Edition demonstram todos os seus 
pontos fortes. Todos os programas são exibidos no painel de 
comandos com símbolos facilmente compreensíveis.

Million Edition
Benefícios Miele das máquinas de lavar 
roupa industriais e secadores:

Extremamente rápidas
•  Lavar 6,5 kg de roupa em apenas 49 min. e  

secar em apenas 36 min.

Máxima eficiência
•  Secador com bomba de calor com 60 % de poupança de energia 

em comparação com um convencional secador de roupa por 
condensação

Extremamente robustas
•  Máquina de lavar roupa industrial: desenvolvida, fabricada e testada 

para 30.000 horas de funcionamento
•  Segurança operacional: em conformidade com a directiva de 

máquinas 2006/42/CE

Protecção perfeita
•  Tambor com estrutura de favos patenteado para uma protecção 

optimizada dos têxteis

Intuitivas
•  Painel de comandos com símbolos
•  Dosagem automática de detergente (opcional)

Profissionalmente flexíveis
•  Coluna compacta de lavar/secar de aprox. 0,5 m²
•  Funcionamento Self-Service com mealheiro (opcional)

Aproveite 

agora e poupe

até 

440€ !
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Million Edition
Máquinas de lavar roupa e secadores Pequenos Gigantes com revestimento exterior em branco lótus

Modelos especiais 
Million Edition Preço de promoção* Poupança de preço*

Máquina de lavar roupa PW 5062 com bomba de esgoto 1.960,00 € 230,– €

PT 5135 C Secador por condensação 1.830,00 € 350,– €

PT 5136 Secador de saída de ar 1.680,00 € 220,– €

Modelos especiais 
Million Edition Preço de promoção* Poupança de preço*

Máquina de lavar roupa PW 5062 com bomba de esgoto 2.160,00 € 310,– €

PT 5135 C Secador por condensação 2.050,00 € 360,– €

PT 5136 Secador de saída de ar 1.720,00 € 440,– €

Million Edition
Máquinas de lavar roupa e secadores Pequenos gigantes com revestimento exterior em inox

Máquina de lavar roupa  
Million Edition

PW 5062 

Capacidade de carga [kg] 6,5
Tambor com estrutura de favos, volume do tambor [l] 59
Velocidade de centrifugação [rpm máx.] 1400
Factor-g/Humidade residual [%] 526/49
Tempo de programa¹ [mín] 49
Ligação eléctrica 2N AC 400 V, 50 Hz •
Ligações à água KW/WW
Dimensões exteriores A/L/P [mm] 850/595/725

Secador de roupa 
Million Edition

PT 5135 C 
      Condensação

PT 5136 
      Saída de ar

Capacidade de carga [kg] 6,5 6,5

Tambor com estrutura de favos, volume do tambor [l] 130 130

Tempo de programa² [mín] 81 36

Ligação eléctrica 3N AC 400 V, 50 Hz - •

Ligação eléctrica 2N AC 400 V, 50 Hz • -

Dimensões exteriores A/L/P [mm] 850/595/700 850/595/700

¹Lavagem no programa Roupa de cor a 60°C com ligação de água quente de 70°C · ²Secagem no programa Secagem normal
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Máquina de lavar roupa 
PW 5062 com bomba de esgoto

Máquina de lavar roupa 
PW 5062 com bomba de esgoto

Secador por condensação
PT 5135 C

Secador por condensação
PT 5135 C

Secador de saída de ar
PT 5136

Secador de saída de ar
PT 5136
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Sempre melhor
Como empresa familiar, a Miele actua desde 
1899 em conformidade com a filosofia: "Im-
mer besser" (Sempre melhor). Esta aborda-
gem abrangente constitui os alicerces para a 
garantia dos mais elevados padrões de 
qualidade 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.

Excelente
A fiabilidade inquestionável no que respeita 
a produtos e serviços é o motivo pelo qual o 
utilizador opta regularmente pela Miele como 
sendo a melhor marca e a mais fiável. 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 
e máquinas de lavar louça, máquinas de lava-
gem e desinfecção, assim como esterilizadores 
de alta qualidade. Os acessórios cuidadosa-
mente ponderados, os abrangentes serviços 
de consultoria e o eficaz serviço técnico Miele 
permitem que as máquinas 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 

produtos e áreas de aplicação para 
download


