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Miele Professional. Immer Besser.

Dat is een klusje 
voor de SmartBiz.



Of u nu een kapsalon, kinderdagverblijf of ambachtelijk bedrijf heeft: uw gasten en klanten 
verwachten een verzorgd uiterlijk en vlekkeloos textiel. De zuinige wasmachines en 
drogers uit de nieuwe instapserie SmartBiz zijn speciaal ontwikkeld voor professionele 
wasbehandeling en bieden een korte programmaduur, een lange levensduur en uitstekende 
resultaten. Beide apparaten worden aansluitklaar geleverd en zijn de eerste keuze als tot 3x 
per dag snel en betrouwbaar moet worden gewassen en gedroogd.

 100% Miele kwaliteit  

voor professionals zoals u 
Krachtiger, sneller en duurzamer dan huishoudelijke machines: 
SmartBiz-apparaten zijn gemaakt voor dagelijks gebruik in bedrijven 
en zijn opgewassen tegen belastingen die huishoudelijke apparaten 
op termijn niet aankunnen. 

Nieuw van Miele Professional: 

Uw eerste stap in 
professioneel wassen



Professioneel textiel wordt dagelijks belast en moet  
daarom zorgvuldig worden behandeld. De energiezuinige 
SmartBiz-warmtepompdroger PDR 300 HP is de opti-
male aanvulling op de SmartBiz-wasmachine: dankzij de 
gepatenteerde SoftCare-trommel van Miele beschermt 
het apparaat de vezels van uw wasgoed en biedt het met 
PerfectDry een intelligent systeem voor precies drogen.  
Zo wordt uw was aanzienlijk sneller en met zorg gedroogd.

SmartBiz 
Warmtepompdroger PDR 300 HP

Zorgvuldig drogen voor 
heerlijk zacht wasgoed

In de dagelijkse drukte is het van essentieel belang dat 
uw textiel perfect schoon en snel weer beschikbaar is. De 
SmartBiz-wasmachine PWM 300 garandeert een perfecte 
waskwaliteit en biedt een korte programmaduur van slechts 
79 minuten per wasbeurt, zodat u het wasgoed op snel 
weer kunt gebruiken. Daarmee is het apparaat de ideale 
oplossing als u tot 3 keer per dag wast.

SmartBiz  
Wasmachine PWM 300

Schone was in de  
kortst mogelijke tijd



Dat is een 
klusje voor de 
SmartBiz.

*SmartBiz-warmtepompdrogers bieden een programmaduur van maar 125 minuten. 

Op dagen waarop u uw handen vol heeft, moet uw wasgoed snel weer beschikbaar zijn. 
SmartBiz-wasmachines bieden een zeer korte programmaduur van maar 79 minuten*. Zo 
wast u sneller dan met vergelijkbare professionele machines. Zelfs met meerdere wasbeur-
ten per dag kunt u zo steeds met fris wasgoed klaar staan. 

Huishoudelijke machines zijn niet opgewassen tegen de belastingen van professionele tex-
tielbehandeling. Dankzij hoogwaardige materialen en een robuuste constructie zijn Smart-
Biz-apparaten gemaakt voor 10.000 wasbeurten of 15.000 bedrijfsuren. Eén, twee of drie 
was- of droogbeurten per dag: SmartBiz levert ook na jaren de beste resultaten.

Belangrijke, kwetsbare onderdelen zijn niet gemaakt van kunststof, maar van duurzaam 
materiaal: de buitentrommel en de trommelribben van roestvrij staal, de contragewichten 
van gietijzer, de ophanging van de buitentrommel en het aandrijfwiel van drukgegoten 
aluminium. Zo zijn beide apparaten bestand tegen belastingen en profiteert u van meer 
zekerheid.

SLECHTS 79 MINUTEN 
voor perfecte resultaten

Snelle wasprogramma's

VOOR 10.000 WASJES  
van superieure kwaliteit ontworpen

Robuust ontwerp

MEER zekerheid door 
een langere LEVENSDUUR

De beste kwaliteit



Beide SmartBiz-apparaten worden aansluitklaar met kabel en stekker geleverd, zodat ze 
alleen maar geplaatst, aangesloten en ingeschakeld hoeven te worden. Gemakkelijker en 
sneller kan niet. 

Vaste kosten hebben invloed op de winstgevendheid van uw bedrijf. SmartBiz-apparaten 
hebben energielabel A+++ en verbruiken dankzij de innovatieve warmtepomptechnologie 
zelfs ca. 60% minder energie dan gebruikelijke condensdrogers.

Door de gepatenteerde SoftCare-trommel wordt uw wasgoed zacht en behoedzaam 
gewassen. En dankzij het innovatieve systeem PerfectDry wordt uw wasgoed sneller, 
gelijkmatiger en zorgvuldig gedroogd. Zo blijft uw textiel ook na vele was- en droogbeurten 
verzorgd en in vorm zoals op de eerste dag. 

EENVOUDIG AANSLUITEN 

en inschakelen

Plug & Play-systeem

DAGELIJKS KOSTEN 
en middelen besparen

Energielabel A+++

SCHOON WASSEN 
EN textiel beschermen

Gepatenteerde technologie



Eenvoudige, intuïtieve bediening
door programmakeuzeschakelaar met tekst 
en bediening in het display.

Meer wasgoed per wasbeurt
dankzij groot trommelvolume van 64 liter voor een 
beladingscapaciteit van 7 kg.

Perfect gewassen wasgoed
door verschillende was- en droogprogramma's voor 
verschillende soorten wasgoed, bijvoorbeeld “Kook- en bonte 
was”, “Kreukherstellend”, “Intensief”, “Wol”, “Reinigingstextiel” 
en nog veel meer.

Duidelijke besparing van energie en middelen
dankzij zuinige, snelle programma's en 
energielabel A+++. 

Verhoogde flexibiliteit
door aanvullende accessoires en de mogelijkheid om 
beide apparaten als was-droogzuil met lade of met sokkel 
en lade te installeren. 

Een gerust gevoel 
door de premium Miele service die herhaaldelijk is 
onderscheiden door de klantenbarometer.

Nog meer voordelen van de SmartBiz

2 apparaten die verder 
kijken dan de wasmand
Bij SmartBiz gaat het om meer dan een perfecte reinigingscapaciteit: dagelijkse bruikbaarheid, flexibiliteit en veiligheid 
zijn essentieel bij beide machines. Daarom bieden SmartBiz-apparaten bijkomende voordelen die het dagelijks leven 
efficiënter, veiliger en comfortabeler maken. 

SmartBiz voor kleine ondernemingen

Voor elke klus de juiste oplossing
Met SmartBiz biedt Miele Professional optimale instapmodellen voor de professionele textielbehandeling. 
Schorten, handdoeken of hemden, de twee apparaten zijn onder andere voor de volgende doelgroepen ontworpen: 

• Bakkerijen en catering

• Kappers en schoonheidsspecialisten

• Crèches, kinderdagverblijven en scholen

• Kleine hotels, B&B's en pensions

• Sportverenigingen en fitness-centra

Staat uw branche er niet tussen?
Neem contact met ons op. Samen vinden we zeker een 
perfecte oplossing voor uw bedrijf!



Gegevens, feiten, specificaties

Meerwaarde in detail

Warmtepompdroger PDR 300

Programmabesturing DirectSensor

Droogsysteem Warmtepomp, geïntegre-
erde condenswaterafvoer

Belading (kg) 7

Trommelinhoud (l) 120

Programmaduur katoen/mengweefsels* (min) 125/99

Kleur front/materiaal LW

Buitenmaten H/B/D (mm) 850/596/636

LW = lotuswit geëmailleerd, *looptijd in het programma Kastdroog

Wasmachine PWM 300

Programmabesturing DirectSensor

Belading (kg) 7

Trommelinhoud (l) 64

Max. centrifugetoerental (omw./min) 1.400

G-factor/restvocht (%) 526/49

Programmaduur* (min) 79

Verwarmingssoort EL

Waterafvoer (LP DN 22) LP

Kleur front/materiaal LW

Buitenmaten H/B/D (mm) 850/596/636

EL = Elektro, LP = afvoerpomp, LW = lotuswit geëmailleerd, *Looptijd 
van het programma voor gekleurde was 60 °C, koudwateraansluiting

Wast u meer dan 3x per dag, heeft u een apparaat nodig met een nog kortere programmaduur of 
breidt u uit en zoekt u een innovatieve systeemoplossing voor de hoogste eisen? 
Dan bevelen we de Kleine Geweldenaars van Miele Professional aan. We helpen u graag!



Miele Professional
De Limiet 2
4130 ED Vianen
0347-378884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional 
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