
Intuitiivinen M Touch Pro- & M Touch Pro Plus -ohjaus

Äärimmäinen tarkkuus 
auttaa pitämään asiat 
hallinnassa.
Uudet M Touch Pro- ja M Touch Pro Plus -ohjausjärjestelmät ja niiden 
värillinen kosketusnäyttö muodostavat intuitiivisen käyttöliittymän, joka 
sisältää helposti ymmärrettäviä symboleja, värikehyksiä ja laajan joukon 
toimintoja, kuten “opasta minua”, mikä kaikki yhdessä mahdollistaa 
virheettömän ja mukavan käytön, myös käsineet kädessä.

• Erittäin turvallinen käyttää
• Läpinäkyvät prosessit
• Mahdollisuus muokata ohjelmia yksilöllisesti 
• Äärimmäisen mukava käyttää



Mukava M Select -ohjaus

Oivallat sen  
nopeasti!

Ohjelmien valinta käy nopeasti, suoraan ja turvallisesti kiertovalitsimella. 
Uuden vuodevaateohjelman kaltaiset toiminnot, joilla kuivaat paksutkin 
tekstiilit täydellisen kuiviksi, ovat vain yhden napautuksen päässä. 
Selkeä ohjaustaulu ja sen helposti ymmärrettävät symbolit takaavat 
intuitiivisen käytön, jonka opetteluun ei kulu turhaan aikaa. Saatavana 
PERFORMANCE-sarjan Benchmark-kuivausrumpuihin.

•  Intuitiivinen käyttö, jonka opetteluun ei kulu turhaan aikaa
•  Kaikkien toimintojen aktivointi ja kumoaminen käy 

turvallisesti yhdellä sormen kosketuksella
•  Selkeät kansainväliset symbolit on helppoja ymmärtää
•  3 mallia: aikakuivaus, maksujärjestelmät ja 

jäännöskosteuteen perustuva kuivaus



Uusi ohjelmointityökalu

Pieniinkin muutoksiin on 
helppo reagoida!

Kone- ja ohjelmatietoja sekä liitettyjen koneiden asetuksia on helppo selata 
ja niitä voi muokata vapaasti*. Tämän uuden helppokäyttöisen työkalun 
avulla voit reagoida joustavasti, turvallisesti ja nopeasti uusiin määräyksiin, 
uudentyyppisiin tekstiileihin ja prosessimuutoksiin ja ottaa kaiken irti 
koneistasi.

•   Voit luoda uusia pesu- ja kuivausohjelmia
•  Voit muokata olemassa olevia ohjelmia ja asetuksia, kuten 

vesimäärää
•  Voit muokata asetuksia, kuten kemikaalien annostusta 
•  Voit tuoda ja viedä ohjelmia ja asetuksia
•  Performance Plus -sarjan Benchmark-pesukoneissa voit tuoda 

ja viedä uusia ja muokattuja ohjelmia.

* Toiminnot vaihtelevat koneluokan ja tuotesarjan mukaan. Performance-sarjan 
malleissa ja kaikissa kuivausrummuissa ohjelmointitoimintoja on rajoitetusti.



Pesu- ja kuivausohjelmat erityistarkoituksiin*

Tavoite: Täydellisen 
yhteensovitetut 
prosessit.
Uudet, hienosäädetyt ohjelmapaketit auttavat vastaamaan arjen haasteisiin ja 
huoltamaan vaativiakin tekstiilejä. Oletusparametrit on suunniteltu varta vasten 
kutakin erityiskäyttökohdetta varten ja ne auttavat saavuttamaan tasapainon 
erinomaisten pesu- ja kuivaustulosten, tekstiilien hellävaraisen käsittelyn ja 
luonnonvarojen säästön välillä.

•   Erikoisohjelmat tarjoavat ensiluokkaisia tuloksia ja huoltavat 
pyykkiäsi hellävaraisesti

•  Ohjelmat täyttävät eri alojen tyypilliset hygieniavaatimukset 
•  Optimoidut ohjelma-ajat säästävät aikaa ja luonnonvaroja
•  Äärimmäisen turvallinen käyttää

*  PERFORMANCE PLUS: Kaikki ohjelmat ja ohjelmapaketit on esiasennettu



Älykkäät käyttöliittymät

Tärkeintä on turvallinen 
yhteys.

Liitettävyys WiFi-verkon ja Ethernet-liitännän avulla kuuluu koneiden vakio-
ominaisuuksiin ja mahdollistaa koneiden liittämisen käyttäjäverkkoihin, uuteen 
Miele MOVE -pyykinhuoltoalustaan ja muihin digitaalisiin apuvälineisiin, jotka 
auttavat turvaamaan pyykin käsittelyn tai helpottavat sitä. Kaikki käyttöliittymät 
mahdollistavat suoritustehon ja prosessitietojen tarkastelun etänä, mikä 
vähentää koneen seisokkiaikoja, kustannuksia ja vaivaa.

•   Turvallinen pääsy digitaalisiin ratkaisuihin ja järjestelmiin
• Lisää avoimuutta 
•  Optimoidut prosessit – asiakkaat, huoltoteknikot ja myynti-

kumppanit
• Aika- ja kustannussäästöt
*Ominaisuudet vaihtelevat malleittain.



Uusi pyykinhallintajärjestelmä Miele MOVE 

Täydellinen näkymä.

Uusi digitaalinen Miele MOVE -alusta liittää Professional-koneet ja yhdistää 
älykkäät ominaisuudet hyödyllisiin toimintoihin, jotta voidaan visualisoida 
mahdollisia säästökohteita, lyhentää ohjelma-aikoja ja helpottaa koneiden 
ja tiedon hallintaa. Seuraava looginen askel: miele.de/mielemove

•   Lisää avoimuutta
• Turvallisemmat prosessit
• Optimoidut ohjelmat
• Aika- ja kustannussäästöt



Automaattinen luukun lukitus – OneFingerTouch

Tämä pieni vipu 
hallitsee uskomattomia 
voimia.

Sähkömagneettinen OneFingerTouch -lukitusjärjestelmä mahdollistaa 
415 mm:n luukkujen avaamisen sormenpäällä. Automaattinen luukun 
lukitus avautuu tai sulkeutuu kevyesti painamalla – uudenmallisen 
kahvan ja tyypillisten elementtien ansiosta käyttö sujuu nyt entistä 
intuitiivisemmin. Patentoitu lukitusjärjestelmä avautuu vasta ohjelman 
lopussa, mikä tekee koneesta erittäin turvallisen käyttää.

•   Mukava täyttää ja tyhjentää 
• Kevyt painallus riittää
• Erittäin turvallinen käyttää
• Entistä hygieenisempi



Uusi 3D epätasapainoanturi

Tasapainoa voi hallita.

Uusi 3D epätasapainoanturi tarkkailee pyykin käyttäytymistä, arvioi 
suorituskykytietoja ja säätää linkousnopeutta automaattisesti niin, että 
saavutetaan mahdollisimman matala jäännöskosteus. Järjestelmä jakaa 
märän pyykin painon rumpuun tasaisesti ja auttaa käsittelemään suuriakin 
pyykkimääriä nopeasti, helposti ja tehokkaasti.

•   Matala jäännöskosteus 
• Lyhyemmät ohjelma-ajat
• Hellävarainen käynnistys ja tasainen käynti
• Pidempi käyttöikä



Optimoitu rummun jousitus

Joustoa liikkeeseen!

Sisäkkäisiin jousiin perustuva ripustusjärjestelmä on suunniteltu kestämään 
jatkuvaa maksimaalista rasitusta. Laadukas rummun jousitus vaimentaa 
iskuja, minimoi rummun värähtelyn, takaa hiljaisen käynnin ja pidentää 
koneen käyttöikää, etenkin, kun pestään täysiä koneellisia ja käytetään 
maksimilinkousnopeuksia.

•   Maksimaalinen suorituskyky 
• Parhaat mahdolliset tasaisen käynnin ominaisuudet
• Pitkä käyttöikä
• Minimaalinen värähtely



Innovatiivinen kennorumpu 2.0

Hellävarainen, virtaava 
liike.

Patentoidun kennorummun SoftLift-olakkeet antavat veden sataa 
pyykin päälle, jolloin se kastuu tasaisemmin ja tehokkaammin. Rummun 
kennomaisen pinnan ansiosta pyykki liukuu rummussa pehmeästi 
ohuen vesikalvon päällä. Innovatiivinen muotoilu ja linkouksen aikaiset 
keskipakoisvoimat (g-kerroin jopa 460) pienentävät jäännöskosteutta ja 
säästävät energiaa kuivausvaiheessa.

•   Tehokas kastelu
• Hellävarainen pyykin käsittely
• Lyhyemmät ohjelma-ajat
• Aikaa ja luonnonvaroja säästyy



Innovatiivinen AirRecycling Flex -kuivausjärjestelmä

Nauti jokaisesta 
henkäyksestä.

Rummusta poistuessaan prosessi-ilma sisältää vielä runsaasti 
ylijäämälämpöä. AirRecycling Flex hyödyntää tätä ensimmäisenä 
maailmassa ja mahdollistaa entistä energiatehokkaamman ja nopeamman 
kuivauksen käyttöpaikan oloista riippumatta: Dynaamisen kierrätysilman 
ohjauksen ja ilmavirtausten ansiosta tämä innovatiivinen kuivausjärjestelmä 
ohjaa suuren osan lämpimästä ilmasta takaisin kuivausprosessiin ja reagoi 
samalla käyttöpaikan oloihin, kuten huoneenlämpötilaan.

•   Energiatehokasta ja tarkkaa kuivausta 
• Harvempi kytkentätiheys pidentää koneen käyttöikää 
• Lyhyemmät ohjelma-ajat ja äärimmäisen lyhyet lämmitysajat
• Alhaiset käyttökustannukset



Uudet puhaltimen siipipyörät

Vastatuuli.  
Sivutuuli.  
Takatuuli.

Vankat siipipyörät, joiden siivekkeet on taivutettu, säilyttävät muotonsa 
silloinkin, kun vastapaine ilmakanavissa on suuri, mikä takaa tasaisen 
ilmavirran ihannelämpötilassa. Näin tämä pienten tuuliturbiinien uusi 
muotoilu varmistaa, että haastavatkin tekstiilit kuivuvat hellävaraisesti, 
perusteellisesti ja hiljaisesti, myös täysillä koneellisilla ja lyhyillä ohjelma-
ajoilla.

•   Lyhyet ohjelma-ajat täysilläkin koneellisilla
• Pidempi käyttöikä
• Hellävarainen ja tasalaatuinen kuivaus
• Pienempi energiankulutus



Uudet BLPM-moottorit

Liikkeen hallittu voima.

Suorituskykyiset kestomagneettimoottorit ovat tehokkaita myös täysillä 
koneellisilla. Hiiliharjaton moottori toimii liukukoskettimilla. Se ei kuormita 
osia liikaa ja takaa moottorin tehokkaan suorituskyvyn, kirjaimellisen 
kitkattomasti! Taajuusmuunnin säätelee moottorin kierrosluvun nostoa, 
mikä takaa pehmeän ja hiljaisen käynnistyksen.

•   Huoltovapaa ja hellävarainen materiaaleille
• Pidempi käyttöikä
• Pienemmät käyttökustannukset
• Parempi ergonomia



Useita erilaisia lämmitystapoja

Huippusuoritukset 
edellyttävät huolellista 
lämmittelyä!
Erilaiset lämmitystavat mahdollistavat erityyppisten energianlähteiden 
käytön: kaasu, höyry ja kuuma vesi ovat nyt tarjolla myös 
kuivausrumpuihin, joiden rummun tilavuus on 500 l. Koneissa on 
asennusta entisestään helpottava yksivaiheliitäntä. Tämän lisäksi 
kaasupolttimet on muotoiltu uudelleen. Näin Miele varmistaa, että 
koneet täyttävät standardien asettamat vaatimukset ja että niitä 
voidaan ilman muutostöitä käyttää kaikilla lämmitystavoilla, eli sähköllä, 
kaasulla, lämpöpumpulla tai kuumalla vedellä, joten ne ovat välittömästi 
käyttövalmiita. 

•   Asennuskin on yksivaihekoneiden ansiosta helpompaa
• Paljon erilaisia malleja
• Täysin standardien mukaisia  
• Varaosia varmasti saatavilla

Kuvassa:  
Kuumavesilämmitteinen 
kone


