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Sou a
Master Line

A sua máquina de lavar louça para uma higiene de excelência e 
uma gestão otimizada do tempo no trabalho quotidiano.



Para que os seus residentes, crianças, pacientes e convidados 
possam receber mais de si, eu assumo o controlo da lavagem 
higiénica: 
 Lares de idosos e casas de repouso

 Infantários e escolas

 Hospitais e clínicas

 Hotéis, restaurantes e catering

Estou pronta. 
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Sou a MasterLine, a vossa poderosa, durável e 
eficiente máquina de lavar louça. Fui concebida 
para satisfazer as mais altas exigências da 
lavagem profissional da louça e assim tornarei a 
agitada rotina diária de trabalho um pouco 
mais fácil. Louça limpa e higienicamente 
impecável num piscar de olhos? 
Não há qualquer problema! Tecnologias avan-

çadas Miele, comandos táteis intuitivos e 
tempos de funcionamento de apenas 5 minu-
tos* proporcionam excelentes resultados, 
agilizam os processos e dão-lhe mais tempo 
para o mais importante em cada ciclo de 
lavagem: as pessoas para quem está presente 
todos os dias.

Estou 
aqui para si.



M

Tempo de funcionamento muito curto de apenas 5 minutos*  

Programas especiais e tecnologia Dry+ 

Comando tátil intuitivo  

Novas caraterísticas de conforto e segurança 

Design flexível do cesto  

Ligação em rede com Miele MOVE**

MasterLine

* O tempo de funcionamento depende da 
ligação no local. 5 minutos quando ligada a 
3N AC 400V, 50Hz, água quente 65 °C.

** Disponível brevemente em Portugal.
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Sou eficaz contra vírus.
A higiene é o aspeto mais importante em 
hospitais e estabelecimentos de prestação de 
cuidados. Removo de forma fiável 99,999 % da 
maioria das bactérias, mesmo no programa 
«Super Curto» com apenas 5 minutos de tempo 
de funcionamento! Os vírus**, como o coronaví-
rus ou o norovírus, também não têm qualquer 
hipótese comigo. 

O meu sistema de água renovada inteli-
gente, as altas temperaturas de enxagua-
gem final de 85 °C* e programas de higiene 
e secagem especialmente desenvolvidos 
alcançam excelentes resultados de lava-
gem no menor tempo possível. Isto faz de 
mim a máquina de lavar louça ideal para 
casas de repouso, jardins de infância ou 
clínicas onde o máximo rendimento de 
limpeza e segurança higiénica são cru-
ciais.

Sou 
especialista em lavagem.

*    As temperaturas máximas de lavagem dependem do modelo.  
**  Nos programas de Higiene plus ou Higiene (dependendo do tipo 

de modelo), mais de 99,9 % dos vírus encapsulados e não 
encapsulados são removidos (p. ex. coronavírus, vírus da gripe ou 
norovírus), utilizando os produtos de limpeza ProCare Shine 10 A, 
11 OB e 12 GC da Miele.



MasterLine

Sou especialista em secagem. 
A minha tecnologia inovadora Dry+ seca a sua 
louça e peças em plástico de forma rápida e 
higiénica. Pratos, copos e talheres estão 
imediatamente prontos para serem novamente 
utilizados. A secagem posterior manual é 
demorada? Nunca mais!

Eu removo manchas de batom.
Remover resíduos de café e chá teimosos e até 
batom sem deixar vestígios? Nada poderia ser 
mais fácil! Graças à tecnologia de louça ade-
quada, também solto a sujidade que de outra 
forma teria de ser removida à mão. 
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min5
M Touch Basic

M Touch Flex

Louça cintilante pronta a ser usada ime-
diatamente: a tecnologia inteligente de 
lavagem, uma simples ligação de água 
quente e uma potente bomba de aqueci-
mento permitem altas temperaturas para 
resultados de lavagem ideais no mais 
curto espaço de tempo possível. 
Em combinação com um comando tátil 
intuitivo, novas funções de conforto e um 
design flexível do cesto, posso lavar 
mesmo grandes quantidades de louça em 
pouco tempo.    

Só preciso de 5 minutos.  
Quase não tem tempo? Não há qualquer 
problema! No programa «Super Curto», assegu-
ro resultados de lavagem exemplares em 
apenas 5 minutos*. Assim, pode facilmente 
efetuar até 40 ciclos de lavagem por dia. 
Próximo!

Sou fácil de utilizar.
Com os dois comandos M Touch Basic e 
M Touch Flex, tem acesso rápido aos progra-
mas favoritos e pode ajustar regulações impor-
tantes de forma personalizada e intuitiva através 
de texto simples, símbolos e em 32 línguas.  

A variante M Touch Flex com visor tátil a cores 
oferece conforto adicional: ao tocar e deslizar, 
pode, entre outras coisas, alterar os nomes dos 
programas e seguir passos individuais através 
de tutoriais descritivos. Simples, seguro, 
confortável.

*  O tempo de funcionamento depende da ligação no local. 5 minutos  
quando ligada a 3N AC 400V, 50Hz, água quente 65 °C.

Sou 
rápida.



Sou segura. 
Tenho novas caraterísticas para resultados 
excecionais na lavagem da louça e maior 
durabilidade: o meu bloqueio de porta protege 
contra o acesso não autorizado enquanto o 
programa está a decorrer e o meu controlo do 
cesto de rede evita possíveis danos ao impedir 
que os resíduos de alimentos entrem no ciclo de 
enxaguagem. 

Sou otimizadora de espaço.
Grandes quantidades de louça várias vezes por 
dia? Graças aos meus dois níveis de lavagem e 
design flexível, tenho muito espaço para copos, 
pratos e talheres. Quer sejam copos, panelas ou 
saladeiras: a configuração otimizada dos cestos 
proporciona mais espaço, um suporte seguro e 
uma operação ergonómica.  

MasterLine
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Estou ligada em rede.
Ligada à Miele MOVE: graças à minha ligação 
em rede, documento todos os programas e dou 
apoio na otimização dos processos. Um painel 
de controlo intuitivo e interfaces de assistência 
técnica diretas ajudam a acelerar e a melhorar 
os processos. Nunca antes o reprocessamento 
de louça, copos e talheres tinha sido tão 
transparente, eficiente e profissional. Dê o 
próximo passo: miele.pt/p/miele-move-3903

*Disponível brevemente em Portugal.

Sou capaz de executar 40 ciclos de lavagem 
por dia.
Graças a programas especiais, tempos de funcio-
namento curtos e componentes duráveis, domino 
sem esforço até 40 ciclos de lavagem por dia. 
Uma solução ideal para hotéis e restaurantes, 
escritórios ou escolas que dependem de numero-
sos ciclos de lavagem todos os dias. 

40x
por dia

Lavagem a um nível elevado:  
parâmetros ajustáveis de forma flexível, 
dosagem automática e, por último, mas 
não menos importante, ligação à Miele 
MOVE* fazem de mim uma máquina de 
lavar louça industrial muito económica 
durante toda a sua vida útil. Além disso, a 
minha instalação é extremamente  
simples e conveniente para uma colocação 
em funcionamento rápida.

Sou 
eficiente.

ciclos de 
lavagem



MasterLine

Sou fácil de instalar.
Práticos suportes de mangueira para as ligações de água 
e energia, bem como um conveniente ajuste da altura a 
partir da frente facilitam a instalação em nichos ou armá-
rios altos. Por isso, caibo facilmente em qualquer bancada 
de cozinha. 
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Pensar no futuro compensa:  
Trabalho com componentes duradouros 
feitos de materiais recicláveis e utilizo 
tecnologias eficientes como a secagem 
Dry+ e a dosagem automática de deter-
gente para poupar água, energia e deter-
gente em cada ciclo de lavagem. 

Sou resiliente.
Utilização permanente, resíduos teimosos, 
diferentes tipos de pratos: sou testada em 
28.000 ciclos de lavagem e resisto facilmente às 
enormes exigências da lavagem profissional da 
louça. Materiais robustos e tecnologias inteligen-
tes garantem resultados como no primeiro dia, 
mesmo depois de milhares de ciclos de lava-
gem.

Tenho soluções abrangentes e sem risco.
Para além de soluções de lavagem otimizadas, 
tenho também outros benefícios da Miele 
Professional: prestamos aconselhamento 
abrangente sobre as nossas máquinas e temos 
o prazer de o apoiar com um serviço fiável 24/7, 
contratos de manutenção feitos à medida, 
acessórios práticos e consumíveis, tais como 
produtos químicos de limpeza. 

Eu cumpro a diretiva relativa às máquinas.
Segurança no trabalho em primeiro lugar: para 
assegurar a proteção do seu pessoal no seu 
trabalho diário, cumpro com os requisitos da diretiva 
europeia relativa às máquinas. (2006/42/CE).

Sou 
sustentável.

28 000
sequências de  
lavagem testadas



Equipamento PFD 400
Speed

PFD 401
Speed 
Plus

PFD 407
Higiene 

Plus

M Touch Basic

M Touch Flex

Programas e rendimento

Tempo de funcionamento do programa mais curto [min] 8 5 5

Rendimento de pratos [peça/h] 285 456 456

Número de programas 9 11 12

  - dos quais programas de higiene 1 1 3

Temperatura máx. de enxaguagem final [°C] 70 70 93

Nomes de programas modificáveis

Caraterísticas do equipamento

AutoOpen/AutoClose

Bloqueio da porta (protegido por código se pretendido)

Controlo de filtragem

Secagem Dry+

Condensador de vapor

Sistemas de dosagem

Doseador combinado na porta

Reservatório de sal na porta

DOS opcional, com indicação de nível de enchimento

Ligação para módulo doseador [não DOS/DOS] 1 / - 2 / 1 2 / 1

Dimensões do equipamento

Dimensões exteriores A | L | P [mm] – Aparelho de instalação livre 835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

Dimensões exteriores A | L | P [mm] – Aparelho de encastrar por baixo da bancada 820-880 |
598 | 580

820-880 |
598 | 580

820-880 |
598 | 595

Ligação à água (máx. 65 °C, máx. 60° dH)

Número de ligações à água 1 2 2

MasterLine

Modelos disponíveis como aparelhos de instalação livre em aço inoxidável.

Sou
flexível.



www.miele-professional.pt
Telefone: 214 248 425

Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em 
Portugal e em roaming.
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