
Nowa generacja urz!dze"
Nowe pralnice PERFORMANCE i PERFORMANCE PLUS 
do #adunków 10-20 kg
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Jako!"
Najwy!szej klasy rezultaty prania, wysoki 
komfort obs"ugi, absolutna niezawodno#$ 
- te cechy zapewniaj% pralnicom Miele 
Professional sta"e miejsce w domowych i 
przemys"owych pralniach. Typowe po"%czenie 
wysokiej jako#ci materia"ów, starannego 
wykonania, zaawansowanej techniki i prak-
tycznych innowacji sprawdza si& wci%! na 
nowo w wymagaj%cej codzienno#ci.

Wydajno!"
Pralnice Miele to dla wszystkich 
u!ytkowników - od ma"ych pralni w gastrono-
mii poprzez du!e pralnie fullservice w placów-
kach opieku'czych po du!e pralnie ze pral-
kami samoobs"ugowymi - mocne urz%dzenia 
zapewniaj%ce efektywny przebieg pracy. 
Razem z suszarkami i maglami Miele Profes-
sional stanowi% one niezawodny element w 
przedsi&biorstwach ró!nej wielko#ci.

Efektywno!"
Pralnice Miele wyznaczaja standardy opty-
malnej równowagi bilansu ekonomicznego 
i ekologicznego. Prezycyjnie dopasowana 
ilo#$ wody, #rodków pior%cych i energii w 
zale!no#ci od rodzaju i ilo#ci tkanin oraz 
stopnia zabrudzenia dba o maksymaln% 
efektywno#$ energetyczn% i odpowiedzialne 
post&powanie z zasobami - oczywi#cie w 
po"%czeniu z najlepszymi rezultatami prania i 
najwy!sz% ochronie wszystkich tkanin.

Najwy$szej klasy technika dla wymagajacych u$ytkowników
Jako%&, wydajno%& i efektywno%& na najwy$szym poziomie  

Seria PERFORMANCE  
Profesjonalna skuteczno#$ prania za 
naci#ni&ciem przycisku i najwy!sza 
ekonomiczno#$ to wyró!niaj%ce cechy nowych 
pralnic PERFORMANCE od Miele Professional. 
Za spraw% przys"owiowej ju! jako#ci Miele 
i sterowania Profitronic D z 12 fabrycznymi 
programami, stanowi% idealn% odpowied( na 
wszystkie codzienne wyzwania.

Pralnice PERFORMANCE sprawdzaj% 
si& znakomicie w obszarze wyj%tkowych 
wymaga' firm sprz%taj%cych oraz pralni 
samoobs"ugowych.

Seria PERFORMANCE PLUS
Najkrótsze czasy prania, wysoka moc wiro-
wania i efektywno#$ wykorzystania zasobów 
sprawiaj%, !e pralnice PERFORMANCE PLUS 
od Miele Professional ustanawiaj% nowe 
standardy w obszarze pralnictwa. Dzi&ki pro-
gramowalnemu sterowniu Profitronic M oraz 
bezkompromisowej jako#ci Miele s% symbolem 
najwy!szej wydajno#ci we wszystkich standar-
dowych i specjalnych zastosowaniach.
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*Ankieta przeprowadzona przez niezale!ny instytut „Mercuri International“

Wybieraj%c Miele Professional decyduj% si& 
Pa'stwo na nadzwyczajn% jako#$, wydajno#$ 
i efektywno#$. Wysokiej jako#ci maszyny, 
które ka!dego dnia spe"niaj% wszystkie 
oczekiwania, uzasadniaj% du!e zaufanie pro-
fesjonalnych u!ytkowników: 97% wszystkich 
klientów* kupi"oby ponownie urz%dzenie do 
Miele Professional.

Pewno!"
Ju! jako czwarte pokolenie rodzinnego przedsi&biorstwa, tak jak 
zawsze, kierujemy si& odpowiedzialno#ci% za nasze produkty i procesy, 
za naszych pracowników i partnerów oraz za zasoby nuturalne.

•  Rozwój produktów ukierunkowany konsekwentnie na jako#$, trwa"o#$ 
i ekologi&

•  Pionierskie innowacje bran!owe "Made in Germany"
•  Design produktów nagrodzony wielokrotnie za ergonomi& i 

funkcjonano#$
•  Kompletne rozwiazania systemowe z jednej r&ki
•  Niskie koszty eksploatacji przez ca"y okres u!ytkowania
•  Wyró!niona jako#$ serwisu z g&st% sieci% techników gwarantuj%c% 

szybkie czasy reakcji
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NOWO'(:

wygodne zamykanie drzwiczek OneFingerTouch

opatentowany b)ben SoftCare 2.0

innowacyjna geometria zbiornika k!pieli pior!cej
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NOWO'(:

wygodne zamykanie drzwiczek OneFingerTouch

opatentowany b)ben SoftCare 2.0

innowacyjna geometria zbiornika k!pieli pior!cej

zoptymaliowany rytm prania EcoSpeed

mo$liwo%& stosowania coko#u wa$!cego
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NOWO'(: OneFingerTouch

Wysoki komfort obs#ugi dzi)ki automatycznemu 
zamykaniu drzwiczek

*atwy za#adunek i roz#adunek poprzez otwór o 
wielko%ci 415 mm

Nowe drzwiczki pralki zyska"y wyj%tkowo du!y otwór o #rednicy 415 
mm. Ponadto s% one wyposa!one w opatentowane zamkni&cie One-
FingerTouch: Drzwiczki zamyka lekkie naci#ni&cie palcem. Dodatkowo 
drzwiczki s% blokowane w momencie startu programu i ponownie 
"agodnie odskakuj% po zako'czeniu programu.

Zamkni&cie drzwiczek Miele: Patent DE 10 2013 226 726 A1
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NOWO'(: opatentowany b)ben SoftCare 2.0

Optymalna ochrona tkanin dzi)ki opatentowanemu 
b)bnowi SoftCare 2.0 z nowo zaprojektowanymi 
$ebrami
)ebra b&bna SoftCare 2.0 wynosz% wod& 
podczas prania wysoko do góry. Za spraw% nowego rozmieszczenia
otworów w !ebrach, podczas cyklu prania na tkaniny spada niczym 
deszcz do 500 litrów wody, zapewniaj%c intensywne zwil!anie. Struk-
tura plastra miodu #cian b&bna pozwala tkaninon "agodne przesuwa$ 
si& po cienkiej warstwie wody.

B&ben SoftCare 2.0 Miele: Patent EP 2 700 744 B1 
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NOWO'(: Innowacyjny zbiornik k!pieli pior!cej

Mniejsze zu$ycie zasobów za spraw! zoptymaliowanej 
geometrii zbiornika k!pieli pior!cej

Wysoka efektywno%& wykorzystania wody i energii

Dzi&ki swej nowej geometrii zbiornik k%pieli pior%cej wyj%tkowo ciasno 
obejmuje b&ben, dodatkowo po"%czenie z systemem odp"ywowym z 
grza"kami ma lekko "ukowaty kszta"t. Dzi&ki temu mo!liwy jest bardzo 
niski poziom wody, a tym samym znacz%ce oszcz&dno#ci: Pralnice 
PERFORMANCE PLUS potrzebuj% oko"o 20% mniej wody i 30 % mniej 
energii* ni! poprzednia generacja.

*Program do tkanin kolorowych 60 °C, Seria PW 6xx7
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NOWO'(: EcoSpeed 

Perfekcyjne rezultaty prania w najkrótszym czasie przy  
maksymalnej efektywno%ci energetycznej

Nowa technologia prania w pralnicach serii PERFORMANCE PLUS 
zapewnia, przy krótkich czasach prania, najmniejsze zu!ycie wody i 
energii dla idealnie czystych tkanin.

Proces EcoSpeed zwi&kszaniu i zmniejszaniu pr&dko#ci obrotów b&bna. 
W fazie startu powolne obroty b&bna dbaj% o to, by !ebra czerpakowe 
wype"ni"y si& maksymalnie mydlinami. Nast&puj%cy potem efekt zrasza-
nia zapewnia, nawet przy minimalnym poziomie wody, szybkie nama-
czanie tkanin. 

Po fazie namaczania nast&puje równomierne zwi&kszanie ilo#ci obrotów 
b&bna, przez co tkaniny uk"adaj% si& na jego zewn&trznej stronie i s% 
zbijane. To zbicie ponownie wzmacnia przenikanie wody przez tkaniny, 
przez co dzia"anie pior%ce jest intensyfikowane. Nast&pnie pr&dko#$ 
obrotów b&bna maleje, tkaniny si& rozk"adaj% i wch"aniaj% wi&cej mydlin.

Zmiana ilo#ci obrotów b&bna pomi&dzy efektem zraszania a zbijaniem 
powtarza si& kilkakrotnie zapewaniaj%c perfekcyjny rezultat prania.

*Program do tkanin kolorowych 60 °C, Seria PW 6xx7
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NOWO'(: Mo$liwo%& stosowania coko#u wa$!cego

Najwy$sza efektywno%& wykorzystania zasobów 
dzi)ki dodatkowemu wyposa$eniu w cokó# wa$!cy

Stosowanie optymalnej ilo%ci %rodka pior!cego, 
wody i energii, tak$e przy niewielkich #adunkach

Pralnice PERFORMANCE PLUS mog% zosta$ dodatkowo wyposa!one 
w cokó" ze zintegrowanymi ogniwami wa!%cymi. W ten sposób ste-
rowanie Profitronic M ustala dok"adn% wag& "adunku i bardzo precy-
zyjnie ogranicza ilo#$ pobieranej wody, energii i #rodka pior%cego do 
niezb&dnego minimum.

*Program do tkanin kolorowych 60 °C, Seria PW 6xx7
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Wysoce efektywny system t"umienia z dwoma 
niezale!nymi spr&!ynami i dodatkowym 
amortyzatorem nadaje pralnicom znacznie 
podwy!szon% sztywno#$ poprzeczn%. W 
ten sposób minimalizowane s% dzia"aj%ce 
na pod"o!e drgania wyst&puj%ce podczas 
wirowania.

Najwy$sza skuteczno%& w pralni
Inne zalety produktu

System podwójnej amortyzacji Miele Patent EP 2 423 369 A1
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#atwe wnoszenie dzi$ki kompaktowym 
rozmiarom i mo%liwo!ci u%ycia wózka

Zewn&trzne wymiary pralnic (szeroko#$ lub 
g"&boko#$) s%, patrz%c od przodu, przys-
tosowane do standardowych otworów 
drzwiowych o szeroko#ci 800 lub 900 mm. 
Dodatkowo budowa coko"a urzadzenia 
umo!liwia wjazd i podniesienie go wózkiem 
wid"owym. Tym samym mo!liwy jest "atwy i 
bezproblemowy transport, bez konieczno#ci 
demonta!u poszczególnych elementów.
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"Dok#adnie przemy%lane innowacje i bezkompromi-
sowa jako%& w mojej wymagaj!cej codzienno%ci - z 
tego s#ynie Miele Professional. Nowe pralnice PER-
FORMANCE s! dla mnie najlepszym po#!czeniem 
wydajno%ci i ekonomiczno%ci!"
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Pralnice PERFORMANCE
*adunek 13-20 kg / Sterowanie Profitronic D

Sterowanie Profitronic D
•  6 przycisków wyboru bezpo#redniego
•  12 programów
•  Wy#wietlacz ze wszystkimi informacjami w 

j&zyku u!ytkownika

Cechy wyró%niaj&ce
•  *atwe zamykanie drzwiczek dzi&ki OneFin-

gerTouch
•  Efektywna oszcz&dno#$ zasobów dzi&ki 

nowej geometrii zbiornika na k%piel pior%c%
•  Wyj%tkowo spokojna praca, nawet przy 

du!ych pr&dko#ciach wirowania, za spraw% 
efektywnego systemu t"umienia

•  Wy"%cznie w Miele: Optymalne pranie i 
piel&gnacja tkanin dzi&ki opatentowanemu 
b&bnowi SoftCare 2.0 z nowo zaprojektowa-
nymi !ebrami czerpakowymi

Opcjonalne akcesoria
•  Pompa dozuj%ca do automatycznego dozo-

wania detergentów w p"ynie 
•  Coko"y do ergonomicznego za"adunku i 

roz"adunku 

Nowe pralnice PERFORMANCE s% ponadto, 
jako specjalne wersje, wyj%tkowo dobrze 
dopasowane do potrzeb firm sprz%taj%cych 
oraz pralni samoobs"ugowych.

Pralnica PW 413 PW 418

Sterowanie programami Profitronic D Profitronic D

*adunek [kg] 13–14 18–20

Obj&to#$ b&bna [l] 130 180

Maksymalna pr&dko#$ wirowania [obroty/min] 1 025 950

Wspó"czynnik g/Wilgotno#$ resztkowa* [%] 360/50 360/50

Czas** [min] 52 52

Rodzaj ogrzewania EL EL

Odp"yw wody [DN 70] AV AV

Kolor/materia" frontu Niebieski Niebieski

Wymiary zewn&trzne wys./szer./g". [mm] 1 352/799/1 010 1 452/924/950

EL = elektryczne, AV = zawór odp"ywowy
* Warto#$ wilgotno#ci resztkowej odnosi si& do p"ukania na ciep"o w ostatnim cyklu p"ukania, ** D"ugo#$ programu do tkanin kolorowych 60 °C, przy"%cze ciep"ej wody

B&ben SoftCare 2.0 Miele: Patent EP 2 700 744 B1 
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Sterowanie Profitronic D
PW 413, PW 418

Szybki dost$p do najlepszego programu
Pralnice PERFOMANCE s% wyposa!one w sterowanie programami Pro-
fitronic D, które czyni obs"ug& wyj%tkowo "atw% i bezb"&dn%. Wszystkie 
informacje pokazywane s% na czytelnym wy#wietlaczu, do wyboru jest 
11 ró!nych j&zyków.

Sterowanie posiada 12 fabrycznych programów, dodatkowo istotne 
parametry programowe jak temperatura i pr&dko#$ wirowania mo!na 
ustawia$ indywidualnie przed ka!dym startem programu. Mo!na 
tak!e wprowadzi$ aktualn% wielko#$ "adunku redukuj%c tym samym 
adekwatnie zu!ycie wody, energii i #rodka pior%cego. Sterowanie jest 
przygotowane do pod"%czenia do 12 pomp dozuj%cych.

Wybór programu odbywa si& wyj%tkowo intuicyjnie za pomoc% sze#ciu 
przycisków na panelu ze stali szlachetnej. Mo!na tak!e pod przycis-
kami 1-5 zapisa$ pi&$ najcz&#ciej u!ywanych programów, by móc je 
wybiera$ za jednym naci#ni&ciem. Pozosta"e programy mo!na wybiera$ 
i uruchamia$ po naci#ni&ciu przycisku 6 w menu programów.
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"Nadzwyczajna wydajno%&, bezobs#ugowa 
niezawodno%& a przy tym tak wszechstronne, $e 
nawet nasze silnie zabrudzone ubrania ochronne 
s! idealnie czyszczone i dekontaminowane. Wraz z 
pralnicami PERFORMANCE PLUS Miele Professional 
znów wyznacza nowe standardy!"
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Pralnice PERFORMANCE PLUS
*adunek 10-20 kg / Sterowanie Profitronic M

Sterowanie Profitronic M
•  6 przycisków bezpo#redniego wyboru plus 

jogshuttle
•  dowolnie programowalne sterowanie z 199 

miejscami na programy
•  Szeroki wybór programów dopasowanych 

do poszczególnych zastosowa'
•  Wy#wietlacz ze wszystkimi informacjami w 

j&zyku u!ytkownika 
•  Czytnik kart chip

Cechy wyró%niaj&ce
•  *atwe zamykanie drzwiczek dzi&ki OneFin-

gerTouch
•  Efektywna oszcz&dno#$ zasobów dzi&ki 

nowej geometrii zbiornika na k%piel pior%c%
•  Wyj%tkowo spokojna praca, nawet przy 

du!ych pr&dko#ciach wirowania, za spraw% 
efektywnego systemu t"umienia

•  Optymalne pranie i piel&gnacja tkanin dzi&ki 
opatentowanemu b&bnowi SoftCare 2.0 z 
nowo zaprojektowanymi !ebrami czerpa-
kowymi

•  Wysoka skuteczno#$ prania dzi&ki zoptyma-
lizowanemu rytmowi prania EcoSpeed

•  Bardzo ma"a wilgotno#$ resztkowa dzi&ki 
wysokiemu wspó"czynnikowi g

•  Wysoka wydajno#$ prania na dzie' dzi&ki 
bardzo krótkim czasom trwania programów

Pralnica PW 811 PW 814 PW 818

Sterowanie programami Profitronic M Profitronic M Profitronic M

*adunek [kg] 11–12 14–16 18–20

Obj&to#$ b&bna [l] 110 140 180

Maksymalna pr&dko#$ wirowania [obroty/min] 1 150 1 075 1 075

Wspó"czynnik g/Wilgotno#$ resztkowa* [%] 460/45 460/45 460/45

Czas** [min] 45 45 45

Rodzaje ogrzewania EL/D/HW/bez ogrzewania EL/D/HW/bez ogrzewania EL/D/HW/bez ogrzewania

Odp"yw wody [DN 70] AV AV AV

Kolor/materia" frontu Stal szlachetna Stal szlachetna Stal szlachetna 

Wymiary zewn&trzne wys./szer./g". [mm] 1 352/799/940 1 452/924/850 1 452/924/950

EL = elektryczne, D = parowe,  HW = gor%ca woda, AV = zawór odp"ywowy
* Warto#$ wilgotno#ci resztkowej odnosi si& do p"ukania na ciep"o w ostatnim cyklu p"ukania, ** D"ugo#$ programu do tkanin kolorowych 60 °C, 
przy"%cze ciep"ej wody

Opcjonalne akcesoria
•  Pompa dozuj%ca do automatycznego dozo-

wania detergentów w p"ynie 
•  Coko"y do ergonomicznego za"adunku i 

roz"adunku
•  Cokó" wa!%cy
•  Modu" odzyskiwania wody
•  Zapis danych eksploatacyjnych

B&ben SoftCare 2.0 Miele: Patent EP 2 700 744 B1 
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Sterowanie Profitronic M
PW 811, PW 814, PW 818

Dowolnie programowalne sterowanie Profitronic M
Dowolnie programowalne sterownie Profitronic M to innowacja z 
zak"adów elektroniki Miele i zosta"o stworzone, aby spe"ni$ dok"adnie 
indywidualne wymagania wszystkich u!ytkowników. Pralnice oferuj% do 
dyspozycji u!ytkowników predefiniowane programy do najró!niejszych 
zastosowa' w hotelarstwie/gastronomii, domach spokojnej staro#ci i 
placówkach opieku'czych a! po pranie tekstyliów wykorzystywanych 
w po!arnictwie i s"u!bach ratowniczych. Ponadto mo!na dowolnie 
dobiera$ parametry tworz%c w"asne programy, dla których przewidzi-
ano 199 miejsc zapisu.

Wysoki komfort obs'ugi
Prowadzenie obs"ugi odbywa si& poprzez czytelny tekst na du!ym 
wy#wietlaczu. Dla cz&sto zmieniaj%cego si& personelu pralni mo!na 
wybra$ j&zyk obs"ugi spo#ród 11 dost&pnych j&zyków. Du!e wie-
lofunkcyjne pokr&t"o wyboru umo!liwia szybki, bezpo#redni wybór 
ró!nych programów i parametrów programowych, np. temperatury lub 
pr&dko#ci wirowania.

Obs'uga z kart& chip
Alternatywnie obs"uga programów mo!e odbywa$ si& poprzez kart& 
chip. Tym samym wybrane programy mog% by$ udost&pnione dla 
okre#lonych osób lub zastosowa', dzi&ki czemu mo!na wyeliminowa$ 
ewentualn% nieodpowiedni% obs"ug&. Równie! nowe programy mog% 
by$ wgrywane poprzez kart& chip.

Seryjny zapis danych eksploatacyjnych
Wszystkie pralnice Miele ze sterowaniem Profitronic M maj% wbu-
dowany modu" do rejestracji danych eksploatacyjnych. Dzi&ki temu 
dane ostatnich 300 przebiegów programów mog% by$ zapisywane i 
wy#wietlane na wy#wietlaczu sterowania:
•  Data, numer urz%dzenia i d"ugo#$ okresu czasu, w krórym urz%dzenie 

by"o w"%czone
•  Ilo#$ wody, ilo#$ "adunku, ilo#$ #rodków pior%cych, energia
•  Program, temperatura i czas zatrzymania
•  Dozowanie

Inne zalety w pe'ni elektronicznego sterowania
•  Port optyczny do diagnostyki serwisowej i aktualizacji programów
•   Port do urz%dze' kasuj%cych
•   Port do modu"u RS 232
•   Zdalny serwis i diagnoza b"&dów poprzez port RS 232
•   6 sygna"ów dozowania z wej#ciem na wska(nik pustego pojemnika
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Zawsze lepiej
Jako%& Miele Made in Germany

Testy ci&g'e 
•  Czas u!ytkowania: 30.000 godzin pracy (odpowiada 15 latom pracy  

8 godzin/dzie' i 252 dni roboczych/rok) 
•  System drzwiowy: 60.000 cykli otwarcie – zamkni&cie – blokada – 

odblokowanie
•  Szuflada na #rodki pior%ce: 30.000 cykli otwarcie – zamkni&cie
•  Przycisk w"%czani/wy"%czania: 100.000 dotkni&$ przycisku
•  Pranie: 1.000 godzin prania w temperaturze 60 °C i 95 °C przy zmien-

nych "adunkach
•  Elektronika: 10.000 godzin z bardzo wysokim obci%!eniem
•  Silnik: 30.000 godzin pracy ci%g"ej wentylatora falownika

100 procent kontroli
Ka!de urz%dzenie jest przed dostaw% poddawane kontroli ko'cowej. 
Tutaj przeprowadzane s% wszystkie kontrole a ich wyniki archiwizo-
wane.
• Kontrola ci%g"o#ci przewodów ochronnych
• Kontrola wywa!enia• Kontrola wysokich napi&$
• Kontrola elementów grzewczych i wodnych

Dopiero gdy pralnica z powodzeniem przejdzie wszystkie testy, dopus-
zczana jest do wysy"ki. Wszystkie pralnice s% pod wzgl&dem systemów 
bezpiecze'stwa w pe"ni zgodne z Dyrektyw% Maszynow% 2006/42/EG.

Testowane na 30 000 godzin pracy
Wysokiej jako#ci materia"y, zaawansowany system t"umienia i solidne 
u"o!yskowanie b&bna zapewniaj% nadzwyczajn% wytrzyma"o#$, 
d"ugowieczno#$ i spokojn% prac&. Aby u!ytkownik móg" zawsze 
polega$ na pralnicach Miele, produkty poddawane s% intensywnym 
testom jako#ciowym. Dodatkowo do przeprowadzanych testów, ca"y 
agregat wprawiaj%cy w ruch, mechanizm t"umi%cy oraz nap&d (silnik i 
pasek) poddawany jest silnym obci%!eniom.
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Miele & Cie. KG, Gütersloh
www.miele-professional.com

Zawsze lepiej
Od 1899, Miele – rodzinna firma – jako swoj% 
filozofi& przyj&"a zawarte w dwóch s"owach 
motto: Zawsze lepiej. Dwa s"owa, które 
tworz% fundament dla najwy!szej jako#ci i 
standardów produkcji oraz zapocz%tkowa"y 
innowacyjn% doskona"o#$ marki "Made in 
Germany". Obietnica, która daje profesjonal-
nym u!ytkownikom pewno#$, !e zdecydowali 
si& na w"a#ciwy produkt

Wyró%nienia
Bezkompromisowa niezawodno#$ produktów 
i serwisu to przyczna, dla której u!ytkownicy 
regularnie wskazuj% Miele jako najbard-
ziej godn% zaufania mark&. Renomowane 
wyró!nienia jak MX Award, iF i reddot Design 
Awards oraz Niemiecka Nagroda Ekologiczna 
potwierdzaj% znakomit% pozycj& Miele, tak!e 
w zakresie wzornictwa, zarz%dzania jako#ci% i 
ochrony zasobów naturalnych.

Kompetencje
Miele Professional od stuleci projektuje i 
produkuje, przy du!ej integracji pionowej 
wytwarzania, wysokiej jako#ci pralki, zmy-
warki, myjnie-dezynfekatory oraz steryli-
zatory. Starannie dopasowane akcesoria, 
kompleksowe us"ugi doradcze oraz sprawny 
i szybki serwis pozwalaj% zawsze osi%ga$ 
z tymi urz%dzeniami optimum wydajno#ci i 
ekonomiczno#ci.

Miele Professional w internecie 
•  Obszerne informacje na temat danych tech-

nicznych, wyposa!enia i akcesoriów
•  Prospekty dla wszystkich grup produk-

towych i obszarów stosowania do pobrania
•  Prezentacje do obejrzenia, instrukcje oraz 

prezentacje produktów w YouTube Channel


