Para dar o grande
salto.
As máquinas de lavar roupa PERFORMANCE e
PERFORMANCE Plus da Miele Professional.
Miele Professional. Immer Besser.
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Tratamento da roupa
para as mais elevadas
exigências.
Referência na área da lavagem e secagem: Miele Professional.
Em empresas com elevados volumes de roupa, cada detalhe conta. Os tempos
curtos, os resultados fiáveis, a utilização simples e os custos reduzidos são essenciais
para um funcionamento eficiente e rentável. As máquinas Benchmark da Miele
Professional reúnem todas estas caraterísticas, e muitas mais, numa série! Não é
apenas um enorme salto de qualidade para o seu tratamento da roupa, mas também
para uma elevada sensação de conforto.

ELEVADO CONFORTO DE
UTILIZAÇÃO
devido ao fecho da porta automático
«OneFingerTouch» a carga e descarga é mais simples
graças a uma abertura grande de porta

UTILIZAÇÃO SIMPLES E PERFEITA
com 12 programas fixos e visor com indicação de
todas as informações no idioma local

TRATAMENTO IDEAL DA ROUPA
graças ao tambor com estrutura de favos
patenteado 2.0 com pás elevatórias remodeladas

CONSUMO REDUZIDO
DE ÁGUA E ENERGIA
devido à construção otimizada das máquinas

CENTRIFUGAÇÃO PERFEITA
para humidade residual reduzida, devido à
construção eficiente do tambor

Elevada eficiência e rendimento.
Com a Performance Plus da
Miele consegue, por exemplo,
uma carga de roupa de cor a
60 º em 45 minutos, com até
20 litros a menos de água, e
até menos 30% de consumo
de energia.2
Isto aumenta o número de turnos por dia e reduz o tempo de
amortização a um mínimo.

Vantagens da Miele Professional.

REVESTIMENTO FRONTAL 1
de aço inox de elevada qualidade

AMORTIZAÇÃO RÁPIDA

FUNCIONAMENTO
EXTREMAMENTE SUAVE

devido à economia de custos significativa

devido ao novo sistema de amortecimento

COLOCAÇÃO MELHORADA
DA MÁQUINA
devido às dimensões otimizadas das
máquinas

POTENCIAL DE POUPANÇA
ADICIONAL
devido à base de pesagem que pode ser
intalada posteriormente

199 POSIÇÕES DE
PROGRAMAÇÃO 1
programáveis livremente para a perfeita
conciliação no seu setor

CONSUMO
REDUZIDO
de água, eletricidade e
detergente

2

1 Máquinas PERFORMANCE PLUS
Em comparação com a série antecessora, PW 6xx7
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