
PWM 507 [EL DV]

• Tromlevolumen 64 l, kapacitet 7,0 kg
• Testet til intensiv brug - enestående

Miele kvalitet
• Sprogneutralt panel med

programvælger - M Select 
• Grundig rengøring med professionelle

vaskeprogrammer

EAN: 4002516093572 / Materialenummer: 11073720

Konstruktion og udførelse
Konstruktion Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie Ydelse
Front Lotushvid, emaljeret
Kapacitet i kg 7,0
Tromlevolumen i l 64
Døråbning [Ø] i mm 300
Døråbningsvinkel i grader 167
Dørens yderposition højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor •
Anvendelse
Egnet til ældrecentre og plejehjem •
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen •
Egnet til boligvaskerier og kollegier •
Egnet til tekstilrengøring •
Egnet til vaskerier •
Egnet til håndværksbranchen •
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner •
Egnet til sygehuse •
Egnet til campingpladser •
Egnet til idrætsklubber •
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness •
Egnet til privat husholdning •
Egnet til læge- og tandlægepraksisser •
Effektdata
Omdrejningstal ved centrifugering i omd./min. 1.600
Testede driftstimer 30.000
Styring
Styringstype DWS med Segment Touch
Programindstilling Indstilling defin. Parameter
Maks. startforvalg i timer 96
Resttidsvisning •
Visning af programforløb •
Panel med let forståelige symboler •
Indstilleligt displaysprog •
Dosering
Sæbeskuffe 3 kamre
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe
[antal] 6

Registrering af manglende middel / tom beholder •
Eltilslutning
Opvarmningsform Elektrisk
Eltilslutning 2N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW 5,30
Samlet tilslutning i kW 5,50
Sikring i A 16
Mulig spændingsvariant 1
Eltilslutning 230V~
Varmeeffekt i kW 2,7
Samlet tilslutning i kW 2,85

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

se næste side for yderligere informationer...

http://www.miele.dk/professional/getProductDetail.htm?mat=11073720


PWM 507 [EL DV]

Mål og vægt
Udvendigt mål, højde i mm 854
Udvendige mål, bredde i mm 605
Udvendige mål, dybde i mm 714
Nettovægt i kg 94,0
Udstyr
Ubalanceovervågning •
Desinfektionsskylning •
Temperaturovervågning •
Specialvarmelegemer •
Automatisk registrering af tøjmængde •
Volumenstrømmåler •
Tromlebelysning, LED, klasse 1 •
Kommunikationsskakt •
Tilbehør, der er produktuafhængigt •
Effektivitet og holdbarhed
Genbrugsandel i % 95
Tilslutningsmuligheder
Betalingssystem (ekstraudstyr) •
Optisk grænseflade for serviceadgang •
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) •
Godkendelser
WEEE •
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF •


