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Olen
Master Line

Uusi astianpesukoneesi, joka pesee astiat  
hygieenisen puhtaiksi ja tuo työpäiviisi aivan 

uudenlaista puhtautta.



Voit jättää astianpesun minun huolekseni, jotta voit itse antaa 
enemmän huomiota asukkaille, lapsille, potilaille tai vieraillesi: 

       Hoito- ja hoivakodit

       Koulut ja päiväkodit

       Sairaalat ja klinikat

       Hotellit, ravintolat ja ruokalat

Olen valmis. 
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* Sähkö- ja vesiliitännän ominai-
suudet vaikuttavat ohjelma-aikaan. 
5 minuutin ohjelma-aika saavutetaan 
3N AC 400 V 50 Hz:n sähköliitännäl-
lä ja 65 °C kuumavesiliitännällä.

Erittäin lyhyet ohjelma-ajat, vain 5 minuuttia*  

Erikoisohjelmia ja Dry+ kuivaus 

Intuitiivinen kosketusohjaus  

Uusia mukavuus- ja turvaominaisuuksia 

Joustava korivarustus  

Verkotus Miele MOVEllaM

Olen MasterLine, suorituskykyinen, kestävä ja 
tehokas astianpesukone. Minut on suunniteltu 
vastaamaan ammattilaisten astianpesulle 
asettamiin haasteisiin ja lupaan pienentää 
työtaakkaasi kiireisessä arjessasi. 
Haluatko tahrattoman puhtaita ja hygieenisiä 
astioita hetkessä? 
 

Ole huoletta! 
Moderni Miele-tekniikka, intuitiivinen kosketus-
ohjaus ja vain 5 minuutin ohjelma-ajat tuottavat 
erinomaisia tuloksia, sujuvoittavat prosesseja ja 
jättävät joka pesukerralla sinulle enemmän aikaa 
siihen, mikä todella ratkaisee: huolehtimaan 
niistä ihmisistä, joita varten olet paikalla. 
 

Olen
sinua varten.
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Olen hygieniavahti.
Erinomainen hygienia, etenkin sairaaloissa ja 
hoivakodeissa, ei ole koskaan ennen ollut näin 
tärkeää. Poistan 99,999 % useimmista baktee-
reista, jopa “Erittäin lyhyt” -ohjelmassani, joka 
kestää vain viisi minuuttia! En jätä minkäänlaisia 
selviytymisen mahdollisuuksia myöskään korona- 
tai noroviruksen kaltaisille viruskannoille**. 

Älykäs puhdasvesijärjestelmä, korkea 
85 °C:n* loppuhuuhtelulämpötila ja varta 
vasten kehitetyt hygienia- ja kuivausohjel-
mat varmistavat erinomaiset pesu- ja 
kuivaustulokset erittäin lyhyessä ajassa. 
Siksi olen ihanteellinen ratkaisu hoiva- ja 
hoitokoteihin sekä päiväkoteihin ja sairaa-
loihin, joissa tarvitaan erinomaista puhdis-
tuskykyä ja hygieniaa. 

Olen kuivauksen asiantuntija. 
Innovatiivinen Dry+ tekniikkani kuivaa astiasi, 
myös muoviset, nopeasti ja hygieenisen puhtaik-
si. Lautaset, kupit ja aterimet ovat hetkessä taas 
käytettävissä. Aikaa vievä käsin kuivaus? 
Sen voit unohtaa!

Olen huulipunan poistaja.
Itsepintaiset kahvi- ja teetahrat ja jopa huulipuna 
kokonaan pois? Mikään ei ole sen helpompaa! 
Koordinoidun astianpesutekniikan ansiosta 
poistan sellaisenkin lian ja tahrat, joita on vaikea 
poistaa käsin. 

*    Maksimilämpötilat vaihtelevat malleittain. 
**  Kun käytetään Hygienia plus- tai Hygienia-ohjelmaa (vaihtelee 

malleittain) yhdessä Miele ProCare Shine 10 A- 11 OB- tai 12 GC 
-pesuaineiden kanssa, yli 99,9 % vaipallisista ja ei-vaipallisista 
viruksista (kuten korona-, influenssa- ja norovirukset) tuhoutuu.

Olen
puhdistuksen asiantuntija.



Olen turvallinen. 
Minussa on uusia toimintoja, joilla saavutat 
poikkeuksellisia pesutuloksia ja pitkän käyttöiän: 
Luukun lukitus suojaa minua asiattomalta 
pääsyltä ohjelmien aikana ja varma suodatuksen 
valvontajärjestelmä ehkäisee mahdolliset vauriot 
estämällä ruokajäämien pääsyn vedenkiertojär-
jestelmään. 

Olen tilaihme.
Paljon pestäviä astioita monta kertaa päivässä? 
Kahdessa tasossa olevien, muokattavaksi 
suunniteltujen korien ansiosta tarjoan paljon tilaa 
kupeille, lautasille ja aterimille. Jos pestävänä on 
laseja, kattiloita tai salaattikulhoja mukautuva 
korivarustus tarjoaa enemmän tilaa, pitää astiat 
tukevasti paikallaan ja mahdollistaa ergonomisen 
käytön.  
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min.5
M Touch Basic

M Touch Flex

MasterLine

Säihkyvän puhtaita astioita hetkessä: 
Älykkään astianpesuteknologian, helpon 
lämminvesiliitännän ja tehokkaan lämpö-
pumpun ansiosta saavutan hetkessä 
korkeat pesulämpötilat, joita tarvitaan 
optimaalisten pesutulosten saavuttami-
seen. 
Intuitiivisen kosketusohjauksen, uusien 
kätevien toimintojen ja joustavan korivarus-
tuksen ansiosta saan valtavien astiapinojen 
käsittelyn tuntumaan kevyeltä ja helpolta.    

Olen valmis viidessä minuutissa. 
Onko kiire? Ole huoletta! “Erittäin lyhyt” -ohjelmal-
la teen äärimmäisen puhdasta jälkeä vaivaisessa 
viidessä minuutissa*. Tämä tarkoittaa, että voit 
helposti pestä jopa 40 koneellista päivässä. 

Olen helppo käyttää.
Molemmissa ohjausjärjestelmissä, M Touch Basi-
cissä ja M Touch Flexissä suosikkiohjelmat ovat 
helposti suoraan valittavissa ja keskeisiä asetuk-
sia on helppo säätää yksilöllisten tarpeiden 
mukaisiksi, intuitiivisesti symbolien ja omankieli-
sen tekstinäytön (32 kielivaihtoehtoa) avulla.  

Värinäyttöinen M Touch Flex tarjoaa vielä lisää 
käyttömukavuutta: Napauttamalla ja pyyhkäise-
mällä voit muokata ohjelmien nimiä ja katsoa 
havainnollisia opastuksia, joissa selitetään 
prosessin eri ominaisuuksia. Yksinkertaista, 
turvallista ja kätevää!

*   Sähkö- ja vesiliitännän ominaisuudet vaikuttavat ohjelma-aikaan. 5 minuutin 
ohjelma-aika saavutetaan 3N AC 400 V 50 Hz:n sähköliitännällä ja 65 °C 
kuumavesiliitännällä

Olen 
ajansäästäjä.
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Olen verkostoitunut.
Yhdistetty Miele MOVEen*: Verkkoyhteyden 
ansiosta dokumentoin kaikki pesukerrat ja tuen 
prosessien optimointia. Intuitiivinen ohjauspa-
neeli ja suorat palveluliitännät auttavat nopeut-
tamaan ja parantamaan prosesseja. Astioiden, 
lasien ja aterinten pesu ei ole koskaan ennen 
ollut näin läpinäkyvää, tehokasta ja ammatti-
maista. Ota seuraava askel kanssani: miele.fi/
mielemove 

* Maakohtainen saatavuus vaihtelee.

Olen suunniteltu suorittamaan 40 pesua 
päivässä.
Erikoisohjelmien, lyhyiden ohjelma-aikojen ja 
kestävien osien ansiosta selviän helposti 40 
pesukerrasta päivässä. Siksi olen oivallinen 
ratkaisu kaikkiin sellaisiin kohteisiin, joissa astian-
pesukonetta tarvitaan monta kertaa päivässä. 

 

Olen helppo asentaa.
Käytännölliset pidikkeet vesi- ja sähköliitäntöjä varten sekä 
kätevä edestä tehtävä korkeussäätö helpottavat asennusta 
syvennyksiin tai ja korkeisiin kaappeihin. 
Sovin siis helposti mihin tahansa keittiökalusterivistöön. 

40x
päivässä

Täysin optimoituun astianpesuun:  
Joustavat ja räätälöidyt parametrit, auto-
maattinen annostelu ja yhdistettävyys 
Miele MOVEen auttavat minua maksimoi-
maan tehokkuuteni ja pitämään kustan-
nukset pieninä koko käyttöikäni ajan. 
Kaiken kukkuraksi minut on vielä erityisen 
helppo asentaa ja ottaa käyttöön.

Olen
tehokas.

pesukertaa
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Ominaisuudet PFD 400
Speed

    PFD 404 
Hygiene

PFD 405
Hygiene

Air

 

Ohjaus      
M Touch Basic      
M Touch Flex      
Ohjelmat ja suorituskyky      
Lyhin ohjelma [min.] 8     5 5  
Kapasiteetti, lautasia (lautasia/h) 285     456 456  
Ohjelmien määrä 9     12 12  
  - joista hygieniaohjelmia 1     2 2  
Korkein loppuhuuhtelun lämpötila [°C] 70     85 85  
Muokattavat ohjelmanimet      
Ominaisuudet      
AutoOpen / AutoClose      
Luukun lukitus (tarvittaessa salasanasuojaus)      
Suodattimien valvonta      
Dry+ kuivaus      
Höyrykondensaattori      
Annostusjärjestelmät      
Luukkuannostin      
Suolasäiliö luukussa      
DOS lisävarusteena, täyttömäärän ilmaisimen kanssa      
Ulkoisen annostusmoduulin liitäntä [Määrä DOS / DOS] 1 / -     2 / 1 2 / 1  
Koneen mitat      
Ulkomitat K | L | S [mm] – Vapaasti seisova malli 835–895 |

598 | 598     835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598  

Ulkomitta K [mm] – Ilman kansilevyä 820
   

820 820
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Tulevaisuuden ajattelu kannattaa:  
Kestävät komponenttini on valmistettu 
kierrätettävistä materiaaleista ja 
hyödynnän energiatehokkaita tekniikoita, 
kuten Dry+ kuivausta ja automaattista 
annostelua säästäen vettä, sähköä ja 
pesuainetta joka pesukerralla. 

Kaikki mallistomme laitteet ovat vapaasti seisovia, ne voidaan sijoittaa myös työtason alle. Värivaihto-
ehtoina mallista riippuen lootusvalkoinen ja/tai ruostumaton teräs.

Olen rakennettu kestämään.
Jatkuva käyttö, itsepintaiset tahrat, erityyppiset 
astiat: Minut on testattu 28 000 käyttökertaa varten 
ja vastaan mielelläni ammattimaisen astianpesun 
valtaviin haasteisiin. Laadukas valmistus ja älykkäät 
tekniikat varmistavat tasalaatuiset tulokset 
riippumatta siitä, kuinka mones tuhannes 
pesukerta on menossa.

Olen ratkaisujen tarjoaja.
Optimoitujen pesuratkaisujen lisäksi tarjoan monia 
muitakin etuja, jotka sinulle Miele Professionalin 
asiakkaana kuuluvat. Meiltä saat kattavaa 
neuvontaa konevalintaan ja tarjoamme myös 
luotettavaa huoltopalvelua, räätälöityjä 
huoltosopimuksia, käteviä lisävarusteita ja 
kulutustuotteita, kuten erilaisia pesuaineita. 

Olen konedirektiivin mukainen.
Työturvallisuus ennen kaikkea: Noudatan täysin 
eurooppalaisen konedirektiivin (2006/42/EY) 
vaatimuksia, jotta henkilöstösi on suojattu 
heidän päivittäisessä työssään.

28 000
pesukertaa, testatusti

Olen  
joustava.

Olen
kestävä valinta.
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