
PFD 103 SCi XXL
 
na veľké množstvá riadu v domácnosti alebo v kancelárii

more information you can find here:
http://www.miele.com

EAN: 4002516366690 / Číslo materiálu: 11605150 / Číslo starého materiálu: 61010304EP2

Prevedenie a vyhotovenie
Prevedenie Zabudovate#ná umýva#ka 

riadu
Umývačka riadu XXL •
Línia ProfiLine
Umývací systém s #erstvou vodou
Počet umývacích úrovní 2
Čelná strana Bez čela
Bočné steny Pozinkované
Minimálna hmotnosť čelných dvierok v kg 4,0
Maximálna hmotnosť čelných dvierok v kg 11,0
Použitie
Vhodné pre penzióny •
Vhodné pre univerzity a školy •
Vhodné pre kancelárie a agentúry •
Vhodné pre súkromné domácnosti •
Vhodné pre remeselníkov •
Vhodné pre športové kluby •
Údaje o výkone
Preukázaná účinnosť proti vírusom •
Obehové čerpadlo, Qmax v l/min 75
Najkratšia doba chodu programu v min 17
Maximálna teplota záverečného oplachu v °C 75
Čistiaci výkon, jedálenské súpravy/jedna náplň 14
Životnosť v umývacích cykloch 12500
Ovládanie
Typ ovládania Elektronické ovládanie
Voľba programu Tla#idlá vo#by programu
Max. časová predvoľba spustenia v h 24
Ukazovateľ zostatkového času •
Programy [počet] 8
Zobrazenie priebehu programu •
Nastaviteľné jazyky displeja •
Kontrolná indikácia sitiek •
Štandardné elektrické pripojenie
Elektrické pripojenie 3N AC 400V 50HZ
Vyhrievací výkon v kW 7,10
Celkový príkon v kW 7,30
Istenie v A 16
Dĺžka prívodného sieťového kábla v m 1,70
Možný variant napätia 1
Elektrické pripojenie    AC 230V 50HZ
Vyhrievací výkon v kW 1,90
Celkový príkon v kW 2,10
Istenie v A 10-16
Vodovodná prípojka/odtok
Studená alebo teplá voda [počet] 1
Požadovaný dynamický tlak v baroch 0,30-10,00
Odtokové čerpadlo [DN] 22
Maximálna výška čerpania odtokového čerpadla v cm 100

http://www.miele.com


PFD 103 SCi XXL
 
na veľké množstvá riadu v domácnosti alebo v kancelárii

EAN: 4002516366690 / Číslo materiálu: 11605150 / Číslo starého materiálu: 61010304EP2

Integrovaný zmäkčovač vody •
Maximálna tvrdosť vody v mmol/l 6,50
Systém ochrany proti poškodeniu vodou Waterproofsystem
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm 150
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm 150
Rozmery a hmotnosť
Vonkajší rozmer, výška v mm 845
Vonkajší rozmer, šírka v mm 598
Vonkajší rozmer, hĺbka v mm 570
Vonkajší rozmer, výška brutto v mm 960
Vonkajší rozmer, šírka brutto v mm 670
Vonkajší rozmer, hĺbka brutto v mm 700
Využiteľný umývací priestor, výška v mm 580
Využiteľný umývací priestor, šírka v mm 510
Využiteľný umývací priestor, hĺbka horného koša v mm 450
Využiteľný umývací priestor, hĺbka spodného koša v mm 450
Výška zasunutia nad podlahou v mm 210
Hmotnosť netto [kg] 52
Hmotnosť brutto v kg 59
Maximálne zaťaženie podlahy v N 1000
Hodnoty emisií
Hladina emisií hluku na pracovisku (LpA) 33 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA) 45,0
Programy
Univerzálny •
Krátky •
Hygiena •
Studená voda/predumytie •
Poháre •
Plasty •
Energeticky úsporný/Eco •
Intenzívny •
Usporiadanie košov
Košové vybavenie MaxiComfort •
Flexibilné košové vybavenie FlexLine •
Držiak na poháre FlexCare [počet] 4
Nadstavec na šálky FlexCare [počet] 2
Výškovo nastaviteľný horný kôš •
Patentovaná zásuvka 3D-MultiFlex •
Vybavenie
Profesionálne elektrické pripojenie •
Sušenie AutoOpen – podpora 

sušenia, Dodato#né 
sušenie, 

1 kombinovaný dávkovací systém/dvierka na prášok a 
leštidlo

•

Umývací priestor z kvalitného nerezu •
BrilliantLight •
AutoClose •
EcoFeedback •
Brilliant GlassCare •
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Detská poistka •
Nastaviteľná teplota záverečného oplachu •
Optické rozhranie •
SmartStart •
FlexiTimer s funkciou EcoStart •
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť
Množstvo náplne v programe ECO podľa počtu 
jedálenských súprav

14

Trieda energetickej účinnosti (A – G) E
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 
100 umývacích cyklov v kWh

95

Spotreba vody v programe ECO na jeden umývací cyklus 
v l

12,0

Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) C
Emisia hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re 1 pW 45
Doba chodu programu ECO v min. 250
Možnosti pripojenia
Externý dávkovací modul pre tekuté čistiace prostriedky •
Kontrolné značky a označenia
CE •
V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2006/42/ES o strojových zariadeniach

•

VDE •
Elektromagnetická kompatibilita, odrušovací člen •
EN 1717 •


