Voor topprestaties in de wasserij
De nieuwe professionele wasmachines PERFORMANCE
met een capaciteit van 13–20 kg

De beste
reinigingsprestaties

Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 met
nieuw ontworpen trommelribben

Intuïtief
bedieningsgemak

Automatisch sluiten van de deur met
behulp van OneFingerTouch

Lage
energiekosten

Minder verbruik van natuurlijke hulpbronnen door de geoptimaliseerde geometrische vorm van de kuip en nieuwe gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0
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Wasmachine

PW 413

PW 418

Programmabesturing

Profitronic D

Profitronic D

Capaciteit [kg]

13–14

18–20

Trommelinhoud [l]

130

180

Max. centrifugetoerental (t/min.)

1.025

950

G-factor/restvochtpercentage*

360/50

360/50

Programmaduur** [min.]

52

52

Verwarming

EL

EL

Buitenafmetingen h/b/d [mm]

1.352/799/1.010

1.452/924/950

EL = elektrisch, * vermeld restvochtpercentage heeft betrekking op warm spoelen in de laatste spoelfase, ** programma- duur programma Bonte was 60° C, warmwateraansluiting

Besturing Profitronic D
•  6 snelkeuzetoetsen
•  12 programma´s
•  display met weergave van alle informatie in
de Nederlandse taal en 22 andere talen

Miele SoftCare-trommel 2.0: patent EP 2 700 744 B1

Highlights
•  deur kan eenvoudig gesloten worden met
OneFinger Touch
•  efficiënt en spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door de nieuwe geometrische vorm van de kuip en nieuwe gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0
•  extreem rustige werking, ook bij hoge
centrifugetoerentallen, door het efficiënte
geluiddempersysteem
•  alleen bij Miele: optimale verzorging en
reiniging van het wasgoed met significant
minder slijtage dankzij de gepatenteerde
SoftCare-trommel 2.0 met nieuw ontworpen
trommelribben

Optionele toebehoren
•  doseerpompen voor de automatische dosering van vloeibare reinigingsmiddelen
•  sokkels t.b.v. het ergonomisch beladen en
ontladen van de machine
De nieuwe PERFORMANCE wasmachines zijn
bovendien ook verkrijgbaar in speciale
uitvoeringen voor de bijzondere eisen in de
schoonmaakbranche of in wasserettes.
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