
7 kg kapacitet/M Select control

Mieles tvättmaskin PWM 507 är helt anpassad till svenska tvättva-
nor. Snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden 
är viktiga egenskaper. 

Programval sker enkelt med analogt vred som komplettreras med 
pedagogogisk toch-display. Önskat språk ställs enkelt in via flagg-
symbolerna, det finns 29 språk att välja mellan inklusive arabiska.

Maskinerna har en högutvecklad synkronmotor, vilket gör dem 
extremt tystgående. Den patenterade skontrumman minskar
tvättslitage och problem med BH-byglar 

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig 
arbetshöjd på stålsockel. För mer information om socklar gå in på 
www.miele.se/professional. 

Tvättmaskinerna kan i kombination med torktumlare PDR 507 eller 
PDR 908 byggas ihop till tvättpelare med hjälp av montagesats 
APCL 001.

Performance

Performance är vår maskinserie för de flesta        
behoven.

Fördelar:

• Tvättkapacitet 7 kg.

• “M select Control” med analogt vred och display, 
med touch-funktion.

• Lättillgängligt språkval av 29 språk bl.a arabiska.

• Mycket låga förbrukningsvärden och högsta 
driftsäkerhet.

• Möjlighet att aktivera specialprogram för olika 
verksamheter.

• Tvättmedelsfack ergonomiskt placerad på fronten 
underlättar för korta användare och gör tvätt-  
maskinen tillgänglig för rullstolsburna.

• Emaljerad front som inte repas av tvättvagnar.

• Kommunikationsmöjligheter via LAN och 230 V- 
signaler, med hjälp av XKM-modul resp. XCI-box.

• Inbyggd WiFi fr.o.m Q4 2019.

• Finns även i specialutförande för vård och       
omsorg, städverksamhet samt restauranger och 
snabbmatskedjor. Läs mer på www.miele.se/
professional

Se teknisk information på nästa sida.

Tvättmaskin PWM 507



PWM 507

Huvuddata Program-styrning M Select

Kapacitet [kg] 7

Max. centrifugering [v/min] 1,600

Patenterad skontrumma 2.0 •

Trumvolym [l] 64 

G-faktor/restfuktighet* [%] 704/45

Lucköppning ø [mm] 300

Mått och vikt Mått H/B/D [mm] 850/595/725

Nettovikt [kg] 98

Material Trumma & vätskebehållare, rostfritt stål •

Hölje, stålplåt Emaljerad

Topplock, rostfritt stål •

El Elanslutning 3 N-400 V 3x10 A

Total anslutningseffekt [kW] 4,8

Värmeeffekt [kW] 4,6

Anslutningskabel, medföljer maskinen [m] 2

Vatten Vattenanslutning Kv alt. Kv+vv

Kall- och varmvatten, 1,55 m långa tryck-
slangar ½", med  ¾" förskruvning

•

Avloppsventil  DN 70 •

Max avloppsvatten/tömning [ l ] 16,5

Förbrukningsvärden
Kulörtvätt 60°C

Energi kWh [kv resp kv/vv anslutning] 0,14/0,06

Vatten [ l ] 7

Tid¹ min [kv resp kv/vv anslutning] 59/49

Återvinning Återvinningsbara [%] 95

Teknisk data

¹) vid 3 bar vattentryck
*enligt DIN 11902(bomull)
• Ja, finns

För ytterligare produktfakta och installations-
anvisningar, se www.miele.se/professional
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Box 1397, Industrivägen 20 
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