Glazen Borden en Bestek
In 17 minuten alles schoon

Super snel super schoon serviesgoed:
de nieuwe ProfiLine-generatie met een spoeltijd van slechts 17 minuten.
Miele Professional. Immer Besser.

Perfecte resultaten
					in een oogwenk
Vermogen voor experts. Comfort zoals bij huishoudelijk gebruik.
Onze wereld wordt steeds sneller, waardoor één element
steeds belangrijker wordt: tijd. Onze kalender zit vol, ons
dagelijkse leven is in volle gang en onze eisen zijn enorm
hoog. Voor stilstand hebben we geen tijd.
De nieuwe ProfiLine vaatwassers zijn ontwikkeld voor de
hoge eisen aan professioneel gebruik – en combineren
technologieën van de nieuwste Miele Professional apparaten met het comfort en design van onze huishoudelijke
Premium modellen: een intuïtieve bediening, intelligente
features en acht programma's met een korte programmaduur zorgen ervoor dat u al na korte tijd weer de beschikking heeft over voorbeeldig schoon serviesgoed.

Miele ProfiLine geeft u een
voorsprong bij het reinigen
–
maar bovenal:

tijd.

ProfiLine Highlights
in seconden gereed
Programmaduur van 17 minuten
zodat u snel weer over uw serviesgoed beschikt en geniet van een opgeruimde keuken.

Duurzame componenten
voor 12.500 pogrammaverlopen en tot 5 spoelcycli per dag.

Flexibele rekken
voor grote hoeveelheden serviesgoed en een eenvoudige belading.

Intuïtieve interface
voor een comfortabele bediening en maximale gebruikersveiligheid.

Instelbare naspoeltemperaturen
voor een antivirale werking en de beste hygiënestandaarden.

						Kantoor School Thuis
			 Serviesgoed meteen voor
						het grijpen
Kantoren –
kinderdagverblijven, basisscholen
en middelbare scholen –
veeleisende huishoudens met
meerdere personen

In het hectische leven van alledag heeft niemand
tijd om op de vaatwasser te wachten.
Met ProfiLine is het serviesgoed in enkele minuten weer
klaar voor gebruik: de nieuwe vaatwassers zijn gemaakt
voor professionele permanente belasting en bieden het
bedieningsgemak van hoogwaardige huishoudelijke apparaten. Hiermee markeert ProfiLine het perfecte instapmodel in professionele serviesgoedreiniging – voor elke
omgeving met veel serviesgoed en weinig tijd.

Comfortabele functies
In een mum van tijd alles schoon
Programmaduur van 17 minuten
Met een indrukwekkende programmaduur van slechts 17 minuten reinigen ProfiLine machines 3 keer sneller dan huishoudelijke vaatwassers. Zo staat uw serviesgoed in een mum van tijd weer voor u klaar – en blijft uw keuken opgeruimd.
Uitstekende hygiëne
Speciale intensieve en hygiëneprogramma's bereiken temperaturen van > 70 °C – bovendien kunnen de naspoeltemperaturen worden verhoogd voor een hygiënische reiniging.

12.500 programmaverlopen
ProfiLine vaatwassers worden onder laboratoriumomstandigheden getest voor een levensduur van 12.500 typische
programmaverlopen en zijn gemaakt voor maximaal
5 spoelcycli per dag.

Eenvoudige aansluiting
Plug&Play: ProfiLine machines worden aansluitklaar met
kabel en stekker geleverd. Gewoon plaatsen, op het waternet aansluiten, insteken en inschakelen.

Robuuste materialen
Componenten die sterk worden belast, zijn gemaakt van
robuuste, duurzame materialen die streng zijn getest en
zijn gemaakt voor industriële permanente belasting.

Intuïtieve bediening
Alle programma's kunnen intuïtief met sensortoetsen worden bediend. Sprekende symbolen en belangrijke inhoud
in tekst versnellen de programmakeuze en voorkomen een
onjuiste bediening.

Gladde oppervlakken
Het oppervlak van het bedieningselement is niet voorzien
van sleuven of andere punten waar zich vuil kan ophopen.
Alle oppervlakken kunnen eenvoudig worden afgeveegd
en dragen bij aan een verbeterde hygiëne.

Knock2open
Geraffineerd: ProfiLine vaatwassers kunnen naadloos in
keukens zonder handgrepen worden geïntegreerd – en
openen automatisch na twee keer kloppen op het front
van het apparaat.

Flexibele rekuitvoering
Instelbare elementen en anti-slip-materialen zorgen voor een flexibele plaatsing en bieden
serviesgoed en bestek stabiliteit voor de beste reinigingsresultaten.

3D-MultiFlex-besteklade
Dankzij neerlaatbare midden- en zijdelen
kunt u nu ook klein serviesgoed zoals espressokopjes in de besteklade plaatsen.

FlexCare-glazenhouder
In de uitklapbare glazenhouders kunnen ook
wijnglazen met een lange steel dankzij zachte siliconen
delen behoedzaam worden geplaatst.

Deelbare rij spijlen voor meer schalen
In het bovenrek kan elke tweede spijl worden weggeklapt,
zodat er meer schoteltjes en schalen optimaal kunnen
worden gereinigd.

En welke ProfiLine
helpt u sneller reinigen?

PFD 101
Vrijstaand apparaat met deksel en wit front
PFD 101U
Onderbouwapparaat met wit front
PFD 101i
Inbouwapparaat
PFD 102i
Inbouwapparaat met BrilliantLight
PFD 103 SCi XXL
Inbouwapparaat met XXL-spoelruimte en BrilliantLight
PFD 104 SCVi XXL
Volledig inbouwapparaat met XXL-spoelruimte
en BrilliantLight

Actief tegen virussen – wetenschappelijk bewezen.*
 onform certificering door het Institute for Integrative Hygiene and Virology met betrekking
C
tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (zoals corona- of influenzavirussen) bij de geteste programma's Hygiëne en Intensief alsmede met betrekking tot de
verwijdering van omhulde virussen inclusief noro- en adenovirussen bij de geteste programma's Kort en Universeel. Steeds met gebruikmaking van de Miele reinigingsproducten
ProCare Shine 11 OB en 12 GC.

Miele ProfiLine vaatwassers
verwijderen meer
dan 99,9% van virussen.*

Miele & Cie. KG, Gütersloh
www.miele.nl/professional

Actieve milieubescherming:
het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt.
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