
Birden fazla dairenin bulunduğu komplekslerde  
sağlam profesyonel makinelerle çamaşır bakımı
Miele Professional. Immer Besser.

2019'un yeniliği:  
KÜÇÜK DEVLER Çamaşır makineleri 
ve kurutma makineleri



2



3

Yeni KÜÇÜK DEVLER
Hem ev sahipleri hem de kiracılar için etkileyici avantajlar

KÜÇÜK DEVLER serisinin kompakt çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, mükem-
mel sonuçların hızlı bir şekilde – çoğu zaman da günde birkaç kereden çok olmak üzere 
– edinilmesinin beklendiği çamaşır bakımı uygulamalarında üstün performanslarıyla on 
yıllardır kendini kanıtlıyor. Dayanıklı profesyonel teknolojileri bu makineleri, birden çok 
dairenin bulunduğu evlerde hanelerin ortak kullanımı için ideal kılıyor.

Ev sahipleri için sundukları avantajlar

•  Dayanıklı: Programların 30.000 kez 
çalıştırılması için tasarlanmış

•  Ekonomik: Yüksek kaynak verimliliği* 
sayesinde düşük işletim masrafı

•  Ağa bağlanabilir: Dijital olarak 
kolayca ağa bağlanabiliyor (Performance Plus)

•  Yerden tasarruflu: 0,5 m²'den daha az bir 
alana çamaşır-kurutma sütunu olarak kurula-
biliyor

Kiracılar için sundukları avantajlar

•  Hızlı: 8 kg'a kadar çamaşırı  
sadece 49 dakikada yıkıyor

•  Hijyenik: Kendi kendini temizleme  
programına sahip

•  Sezgisel: Kolay ve rahat kullanım

•  Açık ve net: 32 dile kadar dilde 
açık metinli göstergeler

KÜÇÜK DEVLER Performance serisi
Çamaşır makinesi PWM 507
7 kg kapasite, M Select kumanda

Baca bağlantılı kurutma makinesi PDR 507 EL
Isı pompalı kurutma makinesi PDR 507 HP
7 kg kapasite, M Select kumanda

KÜÇÜK DEVLER Performance Plus serisi
Çamaşır makineleri PWM 906, PWM 907, PWM 908
6, 7 veya 8 kg kapasite, M Touch Flex kumanda

Baca bağlantılı kurutma makinesi PDR 908 EL
Isı pompalı kurutma makinesi PDR 908 HP
8 kg kapasite, M Touch Flex kumanda

* Bir önceki nesille kıyasla % 28'e ve % 20'ye varan oranlarda daha az enerji ve su tüketimi; 
Kondense kurutma makinelerine kıyasla ısı pompalı kurutma makineleri % 60'a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlıyor
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Yüksek kaliteli yapı
KÜÇÜK DEVLER serisi makinelerinin tüm komponentleri özenle seçil-
miş malzemelerden üretilir. Söz konusu malzemeler arasında dayanıklı, 
sağlam çelik çerçevenin ve makinelerin müthiş sessiz çalışmasını 
sağlayan gri dökme demir ağırlığının yanı sıra doğrudan Miele'nin kendi 
elektronik fabrikalarında üretilen kumanda sistemleri de yer alır. Üretim 
zincirinin tamamı boyunca gerçekleştirilen katı kontroller yüksek bir 
işleme kalitesini garantiliyor.

Uzun kullanım ömrü
KÜÇÜK DEVLER, programlarının 30.000 kez çalıştırılması için tasarlan-
dı. Bu değer, standart hane cihazlarındaki değerin 5 katı. Çamaşır maki-
neleri ve kurutma makineleri bu sayede sık sık kullanılmalarına rağmen 
yıllar boyunca ve çok düşük bakım gereksinimiyle görevlerini güvenilir 
bir şekilde yerine getirmeye devam ediyorlar.

Miele servis hizmeti ve desteği
Miele Professional, servis hizmeti konusunda da başka hiçbir üretici fir-
manın olmadığı kadar ödünsüz performansının arkasında duruyor. Miele 
Teknik Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen düzenli kontrol ve 
bakım çalışmaları, makinelerinizin mümkün olan en yüksek işletim gü-
venliğine sahip bir şekilde uzun yıllar boyu çalışmasını mümkün kılıyor.

KÜÇÜK DEVLER'de bakım ve servis çalışmaları son derece hızlı ve te-
miz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor: Makinelerin sahip olduğu gelişmiş 
çerçeve yapısı sayesinde ön panelleri, yan kısımları ve üst kapakları 
kolaylıkla sökülebiliyor, ayrıca tüm önemli parçalar, kolaylıkla erişilebilir 
bir şekilde tasarlandı.

Güçlü, kompakt ve güvenilir:
Herkesçe bilinen Miele kalitesi

Miele Professional çamaşır makineleri ve kurutma makineleriyle hem gayrimenkullerini-
zin verimliliği hem de sakinlerinin memnuniyeti için değerli bir yatırım yapmış olursunuz. 
Çünkü cihazların seçkin malzemeli ve inovatif detaylara sahip son derece kaliteli yapıları, 
sadece performans ve kaynak verimliliği anlamına gelmiyor. Aynı zamanda uzun süren 
bir değer koruma ve kullanım süresi boyunca düşük maliyet anlamına da geliyor.

Ev sahipleri için sundukları avantajlar

• Uzun kullanım ömrü

• Düşük bakım gereksinimi

• Düşük işletme masrafları

• Memnun kiracılar

Kiracılar için sundukları avantajlar

• Düşük temizlik ihtiyacı

• Yüksek kullanılabilirlik

• Düşük gürültü emisyonları



6



7

YENİ: M Select kumanda
M Select kumandada, dokunmatik bir 
ekran ile program seçiminin hızlı ve doğ-
rudan yapılmasını mümkün kılan, dilden 
bağımsız sembollerin yer aldığı çevirmeli 
bir düğme bulunuyor. Makinedeki diğer 
ayarlar ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Her ihtiyaca karşılık veren zengin bir prog-
ram çeşitliliğinin yanı sıra makine kullanım 
dili 29 dil arasından seçilebiliyor.

 

Akıllı telefon uygulaması*
Makinenin ağa bağlanabilme özelliği, 
hareketli bir gündelik yaşamda daha fazla 
konfor, yaşam kalitesi ve güvenlik sağlayan 
yeni olanaklar sunuyor. Kendi geliştirdiği-
miz mobil kumanda özellikleri ve yeni bir 
iletişim ağı teknolojisi sayesinde, size yeni 
serbest alanlar yaratan bir sistem sunuyo-
ruz.

YENİ: M Touch Flex kumanda
Kullanımı rahat M Touch Flex kumanda, 
geniş yüzeyli, renkli dokunmatik ekranı ve 
son derece yüksek bir program çeşitliliğiyle 
öne çıkıyor. Kullanıcı, programın seçiminden 
ince ayarlara kadar tüm seçim ve ayarlarını 
parmak uçlarıyla ve kaydırma hareketleriyle 
gerçekleştirebiliyor, ekran dili 32 dil arasından 
seçilebiliyor.

Yeni KÜÇÜK DEVLER makineleriyle kullanıcılara, benzersiz dokunmatik ayarlama seçenekleriyle 
modern ve sezgisel bir kullanım konforu sunun. Sadece bu da değil: Geleceğin teknolojileri 
olarak nitelendirilen dijital ağa dahil olabilme seçenekleri sayesinde örneğin, sürmekte olan 
program durumu, çamaşır yıkama odasına gitmeden de öğrenilebiliyor – akıllı telefon uygula-
ması üzerinden kolayca.

Bir adım önde
Modern program çeşitliliği ve sezgisel kullanım

Ev sahipleri için sundukları avantajlar

•  Makinelerin nasıl çalıştığının yeni kiracılara 
anlatılmasına gerek kalmaz

•  Mevcut kiracılardan makine kullanıma 
dair açıklama isteyen soru gelmez

•  Yabancı kiracılar için de 
anlaşılır bir kullanım sağlanır 

Kiracılar için sundukları avantajlar

• Sezgisel kullanım konforu

• Doğru programa hızlı erişim

• Anlaşılması kolay açık metin göstergeler

* Uygulamanın kullanımı için ücretli bir aksesuar ve yazılımın 
ayrıca satın alınması gerekmektedir. Kullanılabilirlik durumları 
ülkeden ülkeye farklı olabilir. Ayrıntılı bilgilere Miele bayisin-
den veya www.miele.de adresinden ulaşabilirsiniz.
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Hızlı programlar
Kullanıcılar, her gün çamaşır yıkamıyor ve 
çamaşırlarını sadece işten döndükten sonra 
yıkayabiliyorlarsa, hız onlar için çok daha 
önemli bir unsur olur. Standart hane çamaşır 
makineleri 200 dakikadan fazla bir süreye ihti-
yaç duyarken, KÜÇÜK DEVLER serisi çamaşır 
makineleri, 49 dakikadan başlayan ve 8 kg'a 
kadar çamaşırın yıkanabildiği kısa program 
süreleriyle göz dolduruyor. Tertemiz çama-
şırları hemen kurutma makinesine alırken, bir 
sonraki yıkama programı başlatılabiliyor bile.

Güvenilir hijyen
Aynı çamaşır makinesinin farklı kullanıcılar 
tarafından kullanıldığı mekanlarda hijyenin 
sağlanmasına yönelik talepler yüksektir. Yeni 
KÜÇÜK DEVLER ile hijyen son derece doğal 
bir durum: Çamaşır makineleri bir önceki 
yıkamada 60 °C'den az bir ısıda yıkanmış ise 
bunu bildiriyor. Böylece kullanıcı seçimini ya-
pabiliyor: Çamaşırlarını isterse 60 veya 95 °C 
ile yıkıyor ya da önce çamaşırsız hızlı hijyen 
programını çalıştırıyor.

Kullanımı rahat CapDosing
CapDosing ile kiracılar, örneğin emprenyele-
me ya da dış giyim gibi özel uygulamaları da 
kullanabilir. Kapsüller deterjan bölmesine yer-
leştirilir. İçerikleri, otomatik bir şekilde ve en 
uygun zamanda çamaşır makinesi tarafından 
dozajlanır.

Yeni KÜÇÜK DEVLER
Memnuniyet garantili çamaşır makineleri

KÜÇÜK DEVLER ile kullanıcıların mümkün olan en yüksek seviyede memnun kalmaları sağ-
lanır. Çünkü bu yüksek performanslı çamaşır makineleri, günlük giysi ve iş kıyafetlerinden 
yatak takımlarına, spor giysilerinden hassas abiye kıyafetlere her tür çamaşırı mükemmel 
bir şekilde yıkıyor. Ayrıca da bunu derinlemesine, hızlı ve yüksek bir kaynak verimliliğiyle 
başarıyor; böylece hem cüzdanınız hem de çevre korunmuş oluyor.

Ev sahipleri için sundukları avantajlar

• Düşük enerji ve su maliyeti

• Sayıca daha az makine kullanımı

• Makinelerde yüksek hijyen güvenliği

•  Apartman görevlisinin bakım yapmasına gerek 
kalmaz

Kiracılar için sundukları avantajlar

•  Çamaşırlar çabucak yıkanır

•  Hijyenik ve çevre dostu uygulamalar

•  Düşük temizlik ihtiyacı

•  Kullanımı rahat CapDosing,  
örneğin emprenyeleme için
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Geniş yüzeyli lif filtresi
Lif filtresinin zahmetli bir şekilde temizlenmesi 
artık geçmişte kaldı: KÜÇÜK DEVLER serisi 
kurutma makineleri, yepyeni bir tasarım ürünü 
son derece geniş yüzeyli bir filtreyle donatıldı. 
Filtre, temizlenmek üzere makineden kolayca 
çıkarılabiliyor.

Tutumlu bir tüketim
Çamaşırlar çabucak kurutulurken bir yandan 
da enerji tasarrufu mu sağlansın istiyorsunuz? 
Yeni KÜÇÜK DEVLER serisi hızlı ısı pompalı 
kurutma makineleri için hiç sorun değil – diğer 
özelliklerinin yanı sıra verimli tahrik motoru 
sayesinde. Kondense kurutma makinelerine 
kıyasla % 60'a varan oranlarda değerli bir 
enerji tasarrufu sağlıyorlar.

Yeni KÜÇÜK DEVLER
Modern talepleri karşılayan kurutma makineleri

Çamaşır bakımının kalitesi kullanıcıları için özellikle de kurutma işleminde belirgin bir hale 
geliyor. Bu noktada yeni KÜÇÜK DEVLER her yönden etkileyici bir performans sergiliyorlar: 
Her tür tekstil ürününü eşit oranda ve koruyucu bir şekilde kusursuzca kurutuyorlar – hem de 
mümkün olduğunca kırışıksız olarak. Çamaşır gününün başarılı bir şekilde sonlandırılabilmesi 
için.

Hızlı programlar
Mükemmel bir şekilde kurutulmuş çamaşırlar 
çok kısa bir sürede dolaba asılmak için hazır: 
Doluluk oranına bağlı olarak baca bağlantılı 
kurutma makineleri ve ısı pompalı kurutma 
makineleri, 37 ve 67 dakikadan başlayan 
program süreleriyle göz dolduruyor. 2 saatten 
çok daha az bir sürede hem yıkama hem de 
kurutma – piyasadaki standart hane çamaşır 
makineleri henüz sıkma evresine bile geçme-
mişken!

Ev sahipleri için sundukları avantajlar

•  Daha düşük elektrik masrafı

•  Kiracılardan filtre temizliğine dair  
açıklama isteyen soru gelmez

•  Apartman görevlisinin bakım yapmasına gerek 
kalmaz

Kiracılar için sundukları avantajlar

•  Çamaşırlar, hızlı ve kırışıksız bir şekilde  
kurulanır

•  İstenilen kalan nem oranının sağlandığı 
noktası noktasına kurutma

• Filtrede düşük temizlik ihtiyacı

•  Çamaşırların çevre dostu bir şekilde  
kurutulması
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YENİ: KÜÇÜK DEVLER çamaşır makineleri
7 kg kapasite/M Select kumanda

Çamaşır makinesi PWM 507

Program kumandası M Select

Doluluk miktarı [kg] 7

Kazan hacmi [l] 64

Maks. sıkma devir sayısı [D/dk.] 1.600

g faktörü/kalan nem oranı* [%] 704/48

Çalışma süresi** [dk.] 49

Isıtma türü EL

Su tahliyesi [DP DN 22/DV DN 70] DP veya DV

Ön yüzey rengi/malzemesi LW veya SST

Dış ölçüler Y/G/D [mm] 850/596/714

EL = Elektrikli, DP = Baz pompası, DV = Gider valfi, LW = Lotus beyazı, emaye, SST = Paslanmaz çelik
* Son yıkama işlemindeki sıcak yıkama temelli kalan nem bilgisi, ** Renkliler programında 60 °C’de, sıcak su bağlantısıyla çalışma süresi

M Select kumanda
•  Döner seçim düğmesi
•  Panel üzerinde dilden bağımsız  

program sembolleri
•  İlgili dilde tüm bilgilerin gösterildiği dokunma-

tik ekran, 29 dil arasından seçim olanağı
•  Standart uygulama olarak sayısız özel prog-

ram, 
örneğin ev tekstilleri, iş tekstilleri, spor çama-
şırları

Önemli farklılıklar
•  Sadece Miele’de: Patentli yeni petek doku-

lu kazan sayesinde koruyucu ve derinle-
mesine çamaşır bakımı

•  Yüksek g faktörü sayesinde çok düşük 
kalan nem oranları

•  Son derece hızlı ve güvenli porsiyon dozaj-
lama CapDosing

•  A+++ enerji verimliliği sınıfı
•  Yerden tasarruf sağlayan çamaşır-kurutma 

sütunu olarak kurulum

İsteğe bağlı aksesuarlar
•  Son derece etkin sıvı dozajlamasını sağlayan 

dozaj pompaları ve tahsilat sistemiyle 
münferit bağlantının sağlanabilmesi için XCI-
Box LG kumanda birimi

•  Makinelerin ortak kullanıma açık çamaşır-
hanelerde optimal kullanımı için tahsilat 
sistemleri

•  Makinelerin ergonomik bir şekilde dolduru-
lup boşaltılması için altyapılar

Miele petek dokulu kazan: Patent numarası 
EP 2 390 399 B1
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YENİ: KÜÇÜK DEVLER kurutma makineleri
7 kg kapasite/M Select kumanda

Kurutma makineleri PDR 507 EL PDR 507 HP

Program kumandası M Select M Select

Kurutma sistemi Hava tahliyesi Isı pompası**

Doluluk miktarı [kg] 7 7

Kazan hacmi [L] 130 130

Çalışma süresi* [dk.] 37 57***

Isıtma türü EL HP

Isıtma gücü [kW] 6,14 –

Hava tahliyesi DN 100 –

Ön yüzey rengi/malzemesi LW veya SST LW veya SST

Dış ölçüler Y/G/D [mm] 850/596/717 850/596/777

EL = Elektrikli, HP = Isı pompası, LW = Lotus beyazı, emaye, SST = Paslanmaz çelik, * Dolap kuruluğu programında çalışma süresi, ** Florlu sera gazları içerir, hermetik kapalı;  
soğutucu madde türü R134a, soğutucu madde miktarı 0,61 kg, soğutucu madde sera gazı gücü: 1430 kg CO₂ e, makine sera gazı gücü: 872 kg CO₂ e, ***Karışık kumaş çamaşır ile çalışma süresi

Önemli farklılıklar
•  Sadece Miele’de: Patentli yeni petek dokulu 

kazan sayesinde koruyucu ve eşit oranlı 
çamaşır kurutma

•  PerfectDry sistemiyle noktası noktasına tam 
bir kurutma

•  Geniş yüzeyli lif filtresiyle gelen zaman tasar-
rufu ve konfor

•  Bakım gerektirmeyen, enerji tasarruflu tahrik 
motorunun sağladığı yüksek verim

•  Yerden tasarruf sağlayan çamaşır-kurutma 
sütunu olarak kurulum 

Isı pompalı kurutma makinesi – önemli 
farklıklar
•  Hava çıkış hattı için kurulum gerektirmeyen, 

kullanım mekanından bağımsız kurulum
•  A++ enerji verimliliği sınıfı:  

Standart kondense kurutma makinelerine 
oranla % 60’a varan enerji tasarrufu

İsteğe bağlı aksesuarlar
•  Tahsilat sistemiyle münferit bağlantının sağ-

lanabilmesi için XCI-Box LG kumanda birimi
•  Makinelerin ortak kullanıma açık çamaşır-

hanelerde optimal kullanımı için tahsilat 
sistemleri

•  Makinelerin ergonomik bir şekilde dolduru-
lup boşaltılması için altyapılar

M Select kumanda
•  Döner seçim düğmesi
•  Panel üzerinde dilden bağımsız  

program sembolleri
•  İlgili dilde tüm bilgilerin gösterildiği dokunma-

tik ekran, 29 dil arasından seçim olanağı
•  Standart uygulama olarak sayısız özel prog-

ram, örneğin spor çamaşırları, ev tekstilleri, 
hijyen

Miele petek dokulu kazan: Patent numarası 
EP 2 390 399 B1
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YENİ: KÜÇÜK DEVLER çamaşır makineleri
6–8 kg kapasite/M Touch Flex kumanda

Çamaşır makinesi PWM 906 PWM 907 PWM 908

Program kumandası M Touch Flex M Touch Flex M Touch Flex

Doluluk miktarı [kg] 6 7 8

Kazan hacmi [l] 57 64 73

Maks. sıkma devir sayısı [D/dk.] 1.600 1.600 1.600

g faktörü/kalan nem oranı* [%] 704/48 704/48 704/48

Çalışma süresi** [dk.] 49 49 49

Isıtma türü EL EL EL

Su tahliyesi [DP DN 22/DV DN 70] DP veya DV DP veya DV DP veya DV

Ön yüzey rengi/malzemesi LW veya SST LW veya SST LW veya SST

Dış ölçüler Y/G/D [mm] 850/596/714 850/596/714 850/596/714

EL = Elektrikli, DP = Baz pompası, DV = Gider valfi, LW = Lotus beyazı, emaye, SST = Paslanmaz çelik
* Son yıkama işlemindeki sıcak yıkama temelli kalan nem bilgisi, ** Renkliler programında 60 °C’de, sıcak su bağlantısıyla çalışma süresi

Miele petek dokulu kazan: Patent numarası EP 2 390 399 B1

Önemli farklılıklar
•  Sadece Miele’de: Patentli yeni petek dokulu 

kazan sayesinde koruyucu ve derinlemesine 
çamaşır bakımı

•  Yüksek g faktörü sayesinde çok düşük 
kalan nem oranları

•  Son derece hızlı ve güvenli porsiyon dozaj-
lama CapDosing

•  WiFiConn@ct üzerinden verimli dijital bir 
şekilde ağa bağlanma

•  Yerden tasarruf sağlayan çamaşır-kurutma 
sütunu olarak kurulum

İsteğe bağlı aksesuarlar
•  Son derece etkin sıvı dozajlamasını sağlayan 

dozaj pompaları ve tahsilat sistemiyle 
münferit bağlantının sağlanabilmesi için XCI-
Box LG kumanda birimi

•  Makinelerin ortak kullanıma açık çamaşır-
hanelerde optimal kullanımı için tahsilat 
sistemleri

•  Makinelerin ergonomik bir şekilde dolduru-
lup boşaltılması için altyapılar

M Touch Flex kumanda
•  Fulltouch renkli ekranla maksimum kullanım 

konforu
•  Parmak ucuyla kolay ve sezgisel kullanım
•  Tüm bilgilerin açık metin şeklinde gösteril-

mesi,  
32 dil arasından seçim olanağı

•  Standart uygulama olarak özel programlarla 
kapsamlı donanım, örneğin spor çamaşırla-
rı,dış giyim, ev tekstilleri
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YENİ: KÜÇÜK DEVLER kurutma makineleri
8 kg kapasite/M Touch Flex kumanda

Kurutma makineleri PDR 908 EL PDR 908 HP

Program kumandası M Touch Flex M Touch Flex

Kurutma sistemi Hava tahliyesi Isı pompası**

Doluluk miktarı [kg] 8 8

Kazan hacmi [L] 130 130

Çalışma süresi* [dk.] 42 67***

Isıtma türü EL HP

Isıtma gücü [kW] 6,14 –

Hava tahliyesi DN 100 –

Ön yüzey rengi/malzemesi LW veya SST LW veya SST

Dış ölçüler Y/G/D [mm] 850/596/717 850/596/777

EL = Elektrikli, HP = Isı pompası, LW = Lotus beyazı, emaye, SST = Paslanmaz çelik, * Dolap kuruluğu programında çalışma süresi, ** Florlu sera gazları içerir, hermetik kapalı;  
soğutucu madde türü R134a, soğutucu madde miktarı 0,61 kg, soğutucu madde sera gazı gücü: 1430 kg CO₂ e, cihaz sera gazı gücü: 872 kg CO₂ e, ***Karışık kumaş çamaşır ile çalışma süresi

Miele petek dokulu kazan: Patent numarası 
EP 2 390 399 B1

Önemli farklılıklar
•  Sadece Miele’de: Patentli yeni petek dokulu 

kazan sayesinde koruyucu ve eşit oranlı 
çamaşır kurutma

•  PerfectDry sistemiyle noktası noktasına tam 
bir kurutma

•  Geniş yüzeyli lif filtresiyle gelen zaman tasar-
rufu ve konfor

•  WiFiConn@ct üzerinden verimli dijital bir 
şekilde ağa bağlanma

•  Bakım gerektirmeyen, enerji tasarruflu tahrik 
motorunun sağladığı yüksek verim

•  Yerden tasarruf sağlayan çamaşır-kurutma 
sütunu olarak kurulum 

Isı pompalı kurutma makinesi – önemli 
farklıklar
•  Hava çıkış hattı için kurulum gerektirmeyen, 

kullanım mekanından bağımsız kurulum
•  A++ enerji verimliliği sınıfı:  

Standart kondense kurutma makinelerine 
oranla % 60’a varan enerji tasarrufu

İsteğe bağlı aksesuarlar
•  Tahsilat sistemiyle münferit bağlantının sağ-

lanabilmesi için XCI-Box LG kumanda birimi 
•  Makinelerin ortak kullanıma açık çamaşır-

hanelerde optimal kullanımı için tahsilat 
sistemleri

•  Makinelerin ergonomik bir şekilde dolduru-
lup boşaltılması için altyapılar

M Touch Flex kumanda
•  Fulltouch renkli ekranla maksimum kullanım 

konforu
•  Parmak ucuyla kolay ve sezgisel kullanım
•  Tüm bilgilerin açık metin şeklinde gösterilmesi,  

32 dil arasından seçim olanağı
•  Standart uygulama olarak özel programlarla 

kapsamlı donanım, örneğin spor çamaşırları, 
dış giyim, ev tekstilleri için



Aktif çevre koruması:
Bu broşürün kağıdı % 100 klorsuz olarak ağırtılmıştır 
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