
Podstawa Pa!stwa 
sukcesu.

Miele Professional. Immer Besser.

Nowa Generacja Ma!ych Olbrzymów: kompaktowe pralki i suszarki do u"ytku profes-
jonalnego.



Na tym mog" 
Pa!stwo polega#.

Ka"dego dnia daj# Pa$stwo z siebie wszystko, aby 
osi#gn#% zadowolenie swoich klientów i sukces w!asnego 
biznesu. Aby móc skoncentrowa% si& na najistotniejszych 
sprawach, musz# Pa$stwo polega% na dzia!aniu i wyda-
jno'ci pralek i suszarek.

Ponad 90 lat do'wiadczenia w zakresie przemys!o-
wej techniki pralniczej oraz nasz cel, aby by% i stawa% 
si& „zawsze lepszymi“, czyni# z nas silnego partnera u 
Pa$stwa boku. Nasze wytrzyma!e(urz#dzenia profesjonal-
ne(charakteryzuj#ce si& wielokrotnie nagradzan# jako'ci# 
Miele przekonuj# ka"dego dnia za spraw# bezzak!ócenio-
wej pracy i niezawodnych rezultatów prania. Tym samym 
wnosz# cenny wk!ad w sukces Pa$stwa przedsi&biorstwa.
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Nowa Generacja Ma!ych Olbrzymów.

Na przestrzeni minionych czterech dziesi&cioleci ju" ponad 
milion Ma!ych Olbrzymów znalaz!o swoje sta!e miejsce w 
hotelach, domach opieki, zespo!ach mieszkalnych i wielu 
innych zak!adach. Wraz z now# generacj# odnosz#ca 
sukcesy seria prezentuje wiele innowacyjnych technologii i 
funkcji, aby zapewni% jeszcze lepsz# jako'% prania, ekono-
miczno'%, komfort obs!ugi i elastyczno'%.

Odpowiednie rozwi"zanie dla wszystkich wymaga#.

Czy to w salonie fryzjerskim czy hotelu, w przedszkolu czy 
domu wczasowym – je'li kto' musi polega% na co dzie$ 
na bezkompromisowo czystym i higienicznym praniu, 
potrzebuje wydajnego rozwi#zania systemowego, aby 
osi#ga% szybkie, nienaganne rezultaty prania. 

Nowa generacja sprawdzonych Ma!ych Olbrzymów spraw-
dza si& w najró"niejszych, profesjonalnych obszarach 
zastosowania osi#gaj#c pierwszej klasy rezultaty prania, 
najwy"sz# wydajno'% i wyj#tkow# !atwo'% obs!ugi. Za 
spraw# ró"norodnych mo"liwo'ci !#czenia w sie% te mas-
zyny ju" dzi' spe!niaj# cyfrowe wymogi jutra.

Na kolejnych stronach poznaj# Pa$stwo nasze nowe pralki 
i suszarki oraz przekonaj# si& do ich przemy'lanych funkcji 
i mocnych zalet dla najró"niejszych wymogów. Oprócz 
wspomnianych tu bran" Nowa Generacja(Ma!ych Olbr-
zymów sprawdza si& równie" w centrach spa, s!u"bach 
ratowniczych, na jachtach i w wielu innych sektorach. 

Odkryjcie Pa$stwo szyte na miar& rozwi#zania specjalne 
pod adresem: www.neue-kleine-riesen.com

Minimalne zapotrzebowanie 
na miejsce. Maksymalna moc.
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Wydajno$# w gór%.  
Koszty w dó&.

Od 1899 Miele oznacza bezkompromisow# jako'%, która 
odzwierciedla si& nie tylko w wyposa"eniu, "ywotno'ci i 
niskich kosztach eksploatacji Ma!ych Olbrzymów. Równie" 
doskona!a higieniczna czysto'% oraz wyj#tkowa dba!o'% o 
prane tekstylia przewy"szaj# wszelkie wymagania stawiane 
profesjonalnym systemom pralniczym.(

W kwestii ekonomiczno'ci i wydajno'ci najnowsza gene-
racja Ma!ych Olbrzymów równie" wyznacza nowe stan-
dardy. Za spraw#(krótkich czasów(prania i suszenia ka"dy 
wsad jest gotowy do ponownego u"ycia ju" po 86 minut-
ach, a precyzyjne u"ycie wody, pr#du i 'rodków pior#cych 
dba o odpowiedzialne dysponowanie zasobami, obni"aj#c 
przy tym bie"#ce koszty.

Przekonywuj"ca jako$% i najwy&sza wydajno$%:
•  Krótki czas prania wynosz#cy tylko 49 minut
•  Niskie zu"ycie zasobów i niskie koszty !#czne eksploa-

tacji
•  D!ugi okres u"ytkowania: zaprojektowane na 30.000 cykli
•  Dok!adne pranie nawet bardzo brudnych tekstyliów
•  Delikatny proces prania i suszenia za spraw# opatento-

wanego b&bna SoftCare
•  Krótszy proces suszenia dzi&ki mniejszej wilgotno'ci 

resztkowej wynosz#cej tylko 48(% w wyniku wirowania z 
wysokim wspó!czynnikiem G
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Dzie! codzienny taki, 
jaki powinien by#.

Najprostsza !"czno$% i zachwycaj"cy komfort:
•  Dopasowana pojemno'% !adunku: b&bny 6(kg, 

7(kg(lub(8(kg*
•  Nieskomplikowana obs!uga za pomoc# nowoczesnego 

wy'wietlacza dotykowego 
•  Komfortowe u"ytkowanie za spraw# ró"norodnych grup 

osób dzi&ki intuicyjnemu wybieraniu j&zyka
•  Du"y wybór programów prania i suszenia specyficznych 

dla grupy docelowej
•  Wygodne sprawdzanie statusu poprzez aplikacj& Miele*

Ma!e Olbrzymy maj# przede wszystkim jedno zadanie: by% 
odczuwalnym u!atwieniem na co dzie$. Dlatego wypo-
sa"yli'my now# generacj& w wiele innowacyjnych funkcji, 
które u!atwi# pranie na tyle, na ile jest to mo"liwe.

Ró"nej wielko'ci b&bny oraz szyte na miar& programy pra-
nia oferuj# dla ka"dego zakresu zastosowania odpowied-
nie rozwi#zanie, a cyfrowe przy!#cza maszyny zapewniaj# 
najlepsz# !#czno'% sieciow#.

*Dotyczy serii Perormance Plus.
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)nie"nobia!e obrusy, puszyste szlafroki i 'wie"o pachn#ce 
r&czniki – zadbane tekstylia s# wizytówk# Pa$stwa firmy i 
wnosz# wa"ny wk!ad w doskona!e samopoczucie Pa$st-
wa go'ci, sprawiaj#c, "e ch&tnie b&d# wraca%.

Aby pranie by!o po ka"dym u"yciu szybko dost&pne Now# 
Generacj&(Ma!ych Olbrzymów wyposa"yli'my w profesjo-
nalne programy prania i suszenia przeznaczone specjalnie 
dla hoteli i gastronomii. Ju" po 86 minutach r&czniki, po'-
ciel, obrusy czy odzie" s# znowu czyste, suche i 'wie"e. 
Opatentowany b&ben SoftCare dba podczas ka"dego cy-
klu prania o to, aby tekstylia d!ugo zachowa!y swoj# jako'% 
i rzadziej musia!y by% wymieniane na nowe.

Seria High End Performance Plus jest idealnym  
rozwi#zaniem dla wymogów hoteli, restauracji i firm 
cateringowych, które chc# szybko i prosto wypra% 
tekstylia przy pomocy nowych urz#dze$.

Zalety dla hoteli i gastronomii:
•  Krótkie cykle pracy: czas prania wynosi tylko 49(mi-

nut, suszenia tylko 37(minut
•  Dok!adne usuwanie t!uszczu i innych trudnych 

zabrudze$ w profesjonalnych programach prania
•  Wysoka codzienna wydajno'% prania
•  Komfortowa obs!uga za pomoc# kolorowego 

wy'wietlacza tekstowego z obs!ug# dotykow# oraz 
!atwego do zrozumienia menu w nawet 32 j&zykach 

•  *#czenie w sie% za pomoc# LAN i WLAN

Szczegó!owe informacje na temat serii Miele Perfor-
mance Plus znajd# Pa$stwo na stronie 11.

Performance Plus

Podstawa go$cinno$ci 
pierwszej klasy.
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W domach opieki dobro mieszka$ców jest na pierwszym 
miejscu. Przy tym uwaga po'wi&cana przez opiekunów 
przyczynia si& w takim samym stopniu do dobrego sa-
mopoczucia, co higieniczna czysto'% i staranna piel&gnac-
ja odzie"y. Nowa Generacja Ma!ych Olbrzymów czy'ci 
intensywnie i delikatnie oraz spe!nia najwy"sze standardy 
higieny. Krótkie czasy pracy i intuicyjna obs!uga sprawia, 
"e s# idealnymi pomocnikami.

Wydajna seria Performance spe!nia wszelkie spec-
jalistyczne wymogi w domach staro'ci i opieki – 
zw!aszcza model pralki „Hygiene“, oferuj#cy specjalne 
programy do dezynfekcji s!u"#ce do prania ska"o-
nych tekstyliów.

Zalety dla domów opieki:
•  Dok!adne czyszczenie dzi&ki specjalnym  

programom do dezynfekcji*
•  Delikatny proces prania i suszenia za spraw# opa-

tentowanego b&bna SoftCare
•  Du"a pojemno'% !adunku wynosz#ca 7(kg
•  Krótki czas prania wynosz#cy tylko 49(minut
•  Krótki czas suszenia wynosz#cy tylko 37(minut

Szczegó!owe informacje na temat serii Miele Perfor-
mance znajd# Pa$stwo na stronie 10.

Performance

Podstawa troskliwej 
opieki.

* Dotyczy pralki Performance Hygiene.
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Czy to u fryzjera, w kawiarni czy w sklepie mi&snym – Pa$st-
wa klienci "ycz# sobie doskona!ej obs!ugi i Pa$stwa niepo-
dzielnej uwagi. Dobrze, je"eli pod wzgl&dem prania mog# 
Pa$stwo polega% na profesjonalnych rozwi#zaniach.

Za spraw# nowej generacji Ma!ych Olbrzymów pranie i 
suszenie tekstyliów b&dzie proste, komfortowe i szybkie. 
Szyte na miar& programy specjalne dbaj# o to, aby Pa$stwa 
tekstylia by!y prane oraz suszone zarówno dok!adnie, jak 
i delikatnie. A za spraw# kompaktowych rozmiarów nowe 
Ma!e Olbrzymy nadaj# si&  
doskonale nawet do ma!ych pomieszcze$.

Profesjonalne maszyny serii Performance to w!a'ciwy 
wybór je'li chodzi o u"ytkowanie w 'redniej wielko'ci 
zak!adach. Zajmuj#c jedynie 0,5 metra kwadratowego 
powierzchni spe!niaj# nawet najwy"sze wymogi w 
zakresie prania i suszenia.

Zalety dla rzemios!a i ma!ych zak!adów:
•  Kompaktowe rozmiary – mo"liwo'% ustawienia 

tak"e jako s!upek z pralki i suszarki
•  Du"a codzienna ilo'% prania za spraw# cyklowi 

prania i suszenia trwaj#cemu tylko 86(minut
•  Du"a pojemno'% !adunku wynosz#ca 7(kg 
•  Dok!adne usuwanie nawet trudnych zabrudze$, jak 

kosmetyki czy t!uszcz
•  Wygodna obs!uga poprzez wy'wietlacz dotykowy

Szczegó!owe informacje na temat serii Miele Perfor-
mance znajd# Pa$stwo na stronie 10.

Performance

Podstawa zadowolonych 
klientów.
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Tam, gdzie pralnie s# u"ywane przez wiele ró"nych osób 
wymagania stawiane maszynom s# wyj#tkowo wysokie. 
Decyduj#c# rol& odgrywaj# przy tym wytrzyma!o'% i "ywot-
no'% urz#dze$ oraz nieskomplikowana obs!uga, a tak"e 
du"y wybór programów dla wszystkich wymaga$.

Oprócz niskich kosztów ca!kowitych eksploatacji oraz 
komfortowego wy'wietlacza dotykowego z wy'wietlaniem 
tekstowym w wielu j&zykach nowe Ma!e Olbrzymy oferuj# 
cyfrowe mo"liwo'ci !#czenia w sie%, które u!atwiaj# procesy 
rezerwacji i p!atno'ci.

Czas prania i suszenia wynosz#cy tylko 86(minut oraz 
konstrukcja zaprojektowana na 30.000 cykli sprawia-
j#, "e modele serii High End Performance Plus nadaj# 
si& optymalnie do wszechstronnych wymaga$ w 
zespo!ach mieszkalnych i akademikach.

Zalety dla kompleksów mieszkalnych:
•  *atwe rezerwowanie i p!acenie dzi&ki cyfrowym 

opcjom !#czenia w sie%
•  Krótkie cykle pracy: czas prania wynosi tylko 49(mi-

nut, suszenia tylko 37(minut
•  Optymalna wielko'% b&bna dzi&ki mo"lwio'ci wy-

boru pojemno'ci: 6(kg, 7(kg lub 8(kg
•  Komfortowa obs!uga za pomoc# kolorowego 

wy'wietlacza tekstowego z obs!ug# dotykow# oraz 
!atwego do zrozumienia menu w nawet 32 j&zykach 

•  Wygodne sprawdzanie statusu maszyn poprzez 
aplikacj& Miele

Szczegó!owe informacje na temat serii Miele Perfor-
mance Plus znajd# Pa$stwo na stronie 11.

Performance Plus

Podstawa  
beztroskiego mieszkania.
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*adunek 7(kg/sterowanie M Select

Pralka PWM 507 PWM 507 Hygiene

Sterowanie programem M Select M Select

Wielko'% za!adunku [kg] 7 7

Pojemno'% b&bna [l] 64 64

Maks. ilo'% obrotów wirowania [obr./min] 1.600 1.600

Wspó!czynnik(G/wilgotno'% resztkowa* [%] 704 / 48 704 / 48

Czas trwania** [min] 49 49

Rodzaj grzania EL EL

Odp!yw wody (DP DN(22/DV DN(70) DP lub DV DP lub DV

Kolor/materia! frontu LW lub SST LW lub SST

Wymiary zewn&trzne: wys./szer./g!. [mm] 850 / 595 / 725 850 / 595 / 725

EL = elektryczne, DP = pompa odp!ywowa, DV = zawór odp!ywowy, LW = bia!y lotos emaliowany, SST = stal szlachetna
* Wilgotno'% resztkowa w odniesieniu do p!ukanie na ciep!o podczas ostatniego p!ukania. ** Czas pracy programu pranie kolorowe 60(°C, przy!#cze wody ciep!ej.

Suszarki PDR 507 EL PDR 507 HP

Sterowanie programem M Select M Select

System suszenia Wylot Pompa ciep!a**

Wielko'% za!adunku [kg] 7 7

Pojemno'% b&bna [l] 130 130

Czas trwania* [min] 37 57***

Rodzaj grzania EL HP

Moc grzewcza [kW] 6,14 –

Wylot DN(100 –

Kolor/materia! frontu LW lub SST LW lub SST

Wymiary zewn&trzne: wys./szer./g!. [mm] 850 / 595 / 710 850 / 595 / 727

EL = elektryczne, HP = pompa ciep!a, LW = bia!y lotos emaliowany, SST = stal szlachetna *Czas trwania programu Do szafy. ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamkni&te 
hermetycznie; Rodzaj czynnika ch!odniczego R134a, ilo'% czynnika ch!odniczego 0,5(kg, potencja! gazu cieplarnianego czynnik ch!odniczy: 1430(kg CO+ e, potencja! gazu 
cieplarnianego suszarka PDR 507 HP: 715(kg CO+ e. *** Czas trwania z porcjami tekstyliów z tkanin mieszanych.

NOWO'(: pralki i 
suszarki.
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*adunek 6–8(kg/sterowanie M Touch Flex

Pralka PWM 906 PWM 907 PWM 908

Sterowanie programem M Touch Flex M Touch Flex M Touch Flex

Wielko'% za!adunku [kg] 6 7 8

Pojemno'% b&bna [l] 57 64 73

Maks. ilo'% obrotów wirowania [obr./min] 1.600 1.600 1.600

Wspó!czynnik(G/wilgotno'% resztkowa* [%] 704 / 48 704 / 48 704 / 48

Czas trwania** [min] 49 49 49

Rodzaj grzania EL EL EL

Odp!yw wody (DP DN(22/DV DN(70) DP lub DV DP lub DV DP lub DV

Kolor/materia! frontu LW lub SST LW lub SST LW lub SST

Wymiary zewn&trzne: wys./szer./g!. [mm] 850 / 595 / 725 850 / 595 / 725 850 / 595 / 725

EL = elektryczne, DP = pompa odp!ywowa, DV = zawór odp!ywowy, LW = bia!y lotos emaliowany, SST = stal szlachetna
* Wilgotno'% resztkowa w odniesieniu do p!ukanie na ciep!o podczas ostatniego p!ukania. ** Czas pracy programu pranie kolorowe 60(°C, przy!#cze wody ciep!ej.

Suszarki PDR 908 EL PDR 908 HP

Sterowanie programem M Touch Flex M Touch Flex

System suszenia Wylot Pompa ciep!a**

Wielko'% za!adunku [kg] 8 8

Pojemno'% b&bna [l] 130 130

Czas trwania* [min] 42 67***

Rodzaj grzania EL HP

Moc grzewcza [kW] 6,14 –

Wylot DN(100 –

Kolor/materia! frontu LW lub SST LW lub SST

Wymiary zewn&trzne: wys./szer./g!. [mm] 850 / 595 / 710 850 / 595 / 727

EL = elektryczne, HP = pompa ciep!a, LW = bia!y lotos emaliowany, SST = stal szlachetna *Czas trwania programu Do szafy. ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamkni&te 
hermetycznie; Rodzaj czynnika ch!odniczego R134a, ilo'% czynnika ch!odniczego 0,5(kg, potencja! gazu cieplarnianego czynnik ch!odniczy: 1430(kg CO+ e, potencja! gazu 
cieplarnianego suszarka PDR 908 HP: 715(kg CO+ e. *** Czas trwania z porcjami tekstyliów z tkanin mieszanych.
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