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Miele
MasterLine

Din opvaskemaskine til førsteklasses hygiejne og 
optimeret arbejdstid i dagligdagen.



Til hygiejnisk og strålende ren opvask på: 

 Ældrecentre og plejehjem  

 Daginstitutioner 

 Sygehuse og klinikker 

 Hoteller, restauranter og catering

MasterLine 
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MasterLine - den stærke, robuste og effektive 
opvaskemaskine fra Miele er designet til at opfyl-
de de højeste krav til professionel opvask og gør 
den hektiske hverdag lidt nemmere. Strålende 
og hygiejnisk rent service på kortest mulig tid - 
hver gang! 

Moderne Miele-teknologier, intuitiv touchbetje-
ning og korte programtider giver fremragende 
resultater og effektive processer, så personalet 
får mere tid til deres øvrige opgaver.

Miele 
MasterLine



M

Meget kort programtid*  

Specialprogrammer og Dry+ 

Intuitiv touchbetjening  

Nye komfort- og sikkerhedsfunktioner 

Fleksibelt kurvedesign  

Miele MOVE-netværkstilslutning

MasterLine

* Programtiden afhænger af forbindelsen på 
opstillingsstedet. 5 minutter ved tilslutning til 
3N AC 400 V, 50 Hz, varmt vand 65°C (uden 
slutskyl på 85°C).
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Effektiv mod vira
Hygiejne er alfa og omega. 99,999 % af de fleste 
bakterier fjernes sikkert - selv med Super-
kort-programmet med en programtid på kun 
5 minutter! Vira**, som fx corona- eller norovirus 
fjernes effektivt. 

Med optimeret friskvandssystem, skylle-
temperaturer på 85 °C* og specialudvikle-
de hygiejne- og tørreprogrammer opnår 
MasterLine-opvaskemaskinerne fantasti-
ske opvaskeresultater på kortest mulig tid. 
Det gør dem til den ideelle opvaskemaski-
ne på plejehjem, klinikker eller i børneha-
ver, hvor maksimal rengøringseffekt og 
hygiejnesikkerhed er afgørende.

MasterLine
hygiejnisk rent service

*    Maksimale rengøringstemperaturer afhænger af indstilling. 
**  I Hygiene Plus- eller Hygiene-programmerne (afhængigt af model) 

fjernes mere end 99,9 % af indkapslede og ikke-indkapslede vira 
(fx corona, influenza eller norovirus) - ved hjælp af Mieles 
rengøringsmidler ProCare Shine 10 A, 11 OB og 12 GC.



MasterLine

Skabstørt 
Det innovative Dry+ tørrer dit service og endda 
plastdele hurtigt og hygiejnisk. Tallerkener, 
kopper og bestik er straks klar til brug igen. 
Tidskrævende manuel tørring er fortid.

Rester af læbestift fjernes
Genstridige rester af kaffe, terester og endda 
læbestift fjernes effektivt! Takket være den 
effektive rengøringsteknologi fjernes også rester, 
der ellers møjsommeligt skulle fjernes i hånden. 
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min5
M Touch Basic

M Touch Flex

Det strålende rengjorte service kan anven-
des med det samme: Intelligent opvaske-
teknologi, nem varmtvandstilslutning og en 
stærk spulepumpe med opvarmning 
muliggør høje temperaturer for optimale 
rengøringsresultater på kortest mulig tid. 
I kombination med intuitiv touchbetjening, 
nye komfortable funktioner og et fleksibelt 
kurvedesign kan selv store mængder 
opvask rengøres på ingen tid.    

Det tager kun 5 minutter 
Skal det gå hurtigt? - hver gang! Med Super-
kort-programmet rengøres dit service perfekt på 
kun 5 minutter*. Så du nemt kan få op til 
40 opvaske af vejen om dagen. 

Nem betjening
Med de to knapper M Touch Basic og 
M Touch Flex har du hurtigt adgang til favoritpro-
grammer og kan justere vigtige indstillinger 
individuelt - intuitivt via tekst, symboler og på 
32 sprog.  

M Touch Flex-varianter med farvedisplay tilbyder 
ekstra komfort: Ved at trykke og swipe kan du 
blandet andet ændre programnavne og følge 
individuelle trin ved hjælp af klare how-to-se-
kvenser. Enkelt, sikkert, komfortabelt.

*  Programtiden afhænger af forbindelsen på opstillingsstedet. 5 minutter 
ved tilsl. til 3N AC 400 V, 50 Hz, varmt vand 65 °C (uden slutskyl på 85 °C).

MasterLine
hurtige programmer



Skånsom opvask 
MasterLine-maskinerne er udstyret med nye 
funktioner til exceptionelle opvaskeresultater og 
længere levetid. Dørlåsen beskytter mod 
uautoriseret adgang, mens programmet afvikles, 
og overvågningen af korrekt monteret filter 
forhindrer madrester i at komme ind i spule-
kredsløbet. 

Meget rummelig
Ved store mængder service flere gange om 
dagen er der med de to niveauer og det fleksible 
design masser af plads til kopper, tallerkener og 
bestik. Uanset om det er glas, gryder eller 
salatskåle. Det optimerede kurvedesign giver 
mere plads, sikker og stabil placering og 
ergonomisk betjening.  

MasterLine
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Nettilkobling
Tilkobling til Miele Move: Takket være netværket 
dokumenteres og optimeres alle programmer. 
Et intuitivt dashboard og direkte service-interfa-
ces hjælper med at fremskynde og forbedre 
processer. Genbehandlingen af   service, glas og 
bestik har aldrig været så enkel, effektiv og 
professionel. Tag det næste skridt:  
miele.dk/mielemove

* Tilgængeligheden kan variere regionalt.

40 opvaske om dagen
Takket være specialprogrammer, korte program-
tider og robust tilbehør kan maskinerne nemt 
klare op til 40 opvaske om dagen. En ideel 
løsning til hoteller og restauranter, kontorer eller 
skoler, der hver dag har store mængder opvask. 40x

pr. dag

Opvask på højt niveau: Fleksibelt indstilleli-
ge parametre, automatisk dosering og 
sidst men ikke mindst tilslutningen til Miele 
Move* gør MasterLine-maskinerne yderst 
økonomiske i brug i hele deres levetid. Der-
udover er installationen af maskinerne 
særdeles enkel og praktisk til hurtig 
ibrugtagning.

MasterLine
effektiv opvask

opvaske



MasterLine

Nem at installere
Praktiske slangeholdere til vand- og strømtilslutnin-
gerne og praktisk højdejustering fra fronten gør 
montering i nicher eller højskabe nemmere. 
Maskinerne passer nemt ind i ethvert køkkenmodul. 
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Bæredygtighed betaler sig: 
MasterLine-maskinerne er udstyret med 
robuste komponenter fremstillet af genan-
vendelige materialer og bruger effektive 
teknologier som Dry+ og automatisk 
dosering af opvaskemiddel for at spare 
vand, energi og opvaskemiddel ved hver 
opvaskeproces. 

Robust
Konstant i brug, genstridige rester, forskellige 
typer service: MasterLine-serien er blevet testet 
til 28.000 programforløb og tåler nemt de 
enorme krav til professionel opvask. Robuste 
materialer og intelligente teknologier sikrer de 
samme resultater hver dag, selv efter tusindvis af 
opvaskecyklusser.

En all-round-maskine
Ud over optimerede opvaskeløsninger tilbyder 
Miele Professional omfattende rådgivning, 
skræddersyede serviceaftaler, praktisk tilbehør 
og rengøringskemi tilpasset Mieles maskiner. 

MasterLine overholder Maskindirektivet
Arbejdssikkerhed i første række: For at sikre, at 
dit personale er beskyttet i deres daglige 
arbejde, opfylder MasterLine naturligvis kravene 
i det europæiske Maskindirektiv (2006/42 /EF).

MasterLine
bæredygtig opvask

28.000
programforløb

Testet til



Udstyr PFD 404 
Hygiejne

PFD 405
Hygiejne

Air

Betjening

M Touch Basic

M Touch Flex

Programmer og kapacitet

Korteste programtid [min] 5 5

Antal tallerkener [stk/t] 456 456

Antal programmer 12 12

  - heraf hygiejneprogrammer 2 2

Maks. slutskylstemperatur [°C] 85 85

Udskiftelige programnavne

Egenskaber

AutoOpen/AutoClose

Dørlås (kodebeskyttet på forespørgsel)

Filterkontrol

Dry+

Dampkondensator

Doseringsanlæg

Kombidoseringsanlæg i døren

Saltbeholder i døren

DOS (ekstra), med niveauindikator

Eksternt DOS-modulstik [Ikke-DOS/DOS] 2 / 1 2 / 1

Maskinens mål

Udvendige mål H/B/D mm] - fritstående model 835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

Udvendige mål H/B/D [mm] - underbygningsmodel 820-880 |
598 | 595

820-880 |
598 | 580

Vandtilslutning (maks. 65 °C, maks. 60° dH)

Antal vandtilslutninger 2 2

MasterLine

Alle modeller fås valgfrit som fritstående eller underbygningsmodel i lotushvid eller rustfrit stål.

MasterLine 
fleksibel opvask
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