
SmartBiz tem o seu negócio em conta:  

Apenas 36 min/ciclo de lavagem
Plug & Play

Funcionamento intuitivo
Em conformidade com a  diretiva relativa às máquinas

100% qualidade Miele

Miele Professional. Immer Besser.

SmartBiz.
A máquina de lavar louça que 
pensa fora da caixa.
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A sua introdução à lavagem  
profissional
As máquinas de lavar louça SmartBiz não organizam só a sua louça, mas também o seu negócio:  
A solução comercial inteligente convence pelos seus excelentes resultados de limpeza, com tempos de funcionamento 
de programa curtos de apenas 36 minutos.

SmartBiz para pequenas empresas

A solução adequada  
para cada requisito
Na agitada vida quotidiana, a sua louça deve estar de novo à sua disposição de forma 
rápida e higiénica. As máquinas de lavar louça SmartBiz foram especialmente desen-
volvidas para satisfazer as elevadas exigências da lavagem de louça industrial, sendo a 
solução ideal quando a lavagem de louça tem de ser efetuada várias vezes ao dia, por 
exemplo, em escritórios e espaços de trabalho, pequenos hotéis e pousadas, centros 
de dia, jardins de infância, escolas ou lares exigentes. Sendo máquinas ideais para a 
introdução ao tratamento profissional da louça, os equipamentos SmartBiz combinam a 
adequação ao uso diário, flexibilidade e segurança do utilizador, e oferecem funções e 
caraterísticas que tornam o dia a dia mais eficiente, mais seguro e mais prático.

O seu setor não está na lista?
Temos todo o gosto em falar consigo: juntos encontraremos 
garantidamente uma solução perfeita para o seu negócio!
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Creches e infantários

Escritórios e espaços de trabalho

Pensões e pequenos hotéis



4

A nova máquina de lavar louça SmartBiz: 
A solução semi-industrial de valor acrescentado.

Programa curto de apenas 36 minutos
Excelentes resultados de lavagem no menor tempo possível: graças à tecnologia de lavagem de louça inteligente e a 
uma potente bomba de aquecimento, os equipamentos SmartBiz deixam a brilhar mesmo pratos muito sujos em apenas 
36 minutos. São assim a solução ideal quando os pratos precisam de ser lavados rapidamente e na perfeição várias 
vezes ao dia.

Ligação simples por Plug & Play
Pronta a ligar com cabo e ficha: basta ligar as máquinas de lavar louça SmartBiz a uma tomada doméstica normal de 
230 V e estão prontas a funcionar. 

Equipada com cestos Comfort
Muito espaço e máxima flexibilidade: nos cestos de louça bem desenhados, todos os artigos são colocados a uma 
distância suficiente uns dos outros para que a sujidade seja completamente removida. Os cestos têm grelhas e suportes 
para chávenas rebatíveis para que toda a louça, desde pratos grandes e chávenas de café até copos de vinho de alta 
qualidade, possa ser colocada em segurança.  

Valores de consumo reduzidos
Rápidas e eficientes: tempos de funcionamento do programa curtos de apenas 36 minutos e tecnologia de lavagem de 
louça inteligente que não utiliza mais água, energia e detergente do que o absolutamente necessário, economiza custos e 
protege o ambiente. As máquinas de lavar louça SmartBiz estão na classe E de eficiência energética.

SmartBiz.
A máquina de lavar louça que 
pensa fora da caixa.
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Excelente desempenho de limpeza
Programas especiais com altas temperaturas de limpeza e enxaguamento garantem uma louça higienicamente impecável. 
Especialmente em setores onde muitos pratos têm de ser lavados por pessoas diferentes todos os dias, é determinante 
ter resultados exemplares. 

Funcionamento intuitivo
Simples e auto-explicativo: vários programas e configurações de lavagem podem ser selecionados de forma rápida e 
intuitiva através do toque de um botão. Todos os oito programas são identificados por um símbolo de linguagem neutra e 
o visor de texto simples fornece informações sobre o tempo restante e a temperatura de enxaguamento atual, perfeito se 
houver diferentes utilizadores a utilizar o equipamento. 

Em conformidade com a diretiva relativa 
às máquinas
Segurança para toda a equipa: as máquinas de lavar louça SmartBiz cumprem integralmente a Directiva relativa às máqui-
nas 2006/42/CE, que define regulamentos de segurança abrangentes para equipamento industrial, assegurando assim a 
proteção dos seus empregados no trabalho diário. 

Qualidade 100% Miele Professional
A qualidade Miele Professional compensa a longo prazo. O desempenho e a durabilidade das nossas máquinas indus-
triais em combinação com a tecnologia inteligente de lavagem adaptam-se na perfeição ao ambiente industrial, onde 
o desempenho exemplar de limpeza, a máxima eficiência e os mais elevados padrões de higiene são a norma. Como 
fornecedor de sistemas com uma rede de serviços muito abrangente, encontramos sempre uma solução à medida para a 
sua aplicação individual.

Prática ligação em rede 
Comando prático através de smartphone ou tablet: com a ajuda da aplicação Miele@mobile, pode controlar a seleção do 
programa, consultar o tempo que falta ou verificar os níveis de enchimento. A qualquer momento e em qualquer lugar.
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Outras funcionalidades da SmartBiz

A máquina de lavar louça que pensa  
fora da caixa.

>    Baixo volume 
 
 Psssst: as máquinas de lavar louça SmartBiz lavam com um baixo nível de ruído de apenas 45–46 dB(A), sendo  
 muito mais silenciosas do que uma conversa normal na sala.

>   Para louça seca em pouco tempo
 
 Mesmo os objetos mais exigentes como, p. ex. louça de plástico, ficam devidamente secos até à descarga. Graças à  
 abertura automática da porta, no final do programa de lavagem inicia-se automaticamente o processo de secagem,  
 sem necessidade de intervenção manual. 
 
 

>   Dosagem absolutamente precisa
 
 Automático, prático, preciso: pode ser ligado às máquinas de lavar louça SmartBiz um pequeno módulo de dosagem externo,  
 que irá dosear com precisão o detergente líquido. Isso reduz custos, poupa o ambiente e protege a sua equipa,  
 uma vez que já não é necessário dosear o detergente manualmente. 

>   Detergentes coordenados
 
 Os detergentes e secantes da série ProCare Shine foram concebidos especificamente para utilização em máquinas de lavar  
 louça da Miele Professional. Com a sua fórmula cuidadosamente estudada, são a base para um cuidado profissional da louça  
 e garantem  a compatibilidade ideal da máquina, que convence pela rentabilidade e pelos resultados brilhantes.
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Dados, factos, especificações

Valor acrescentado no detalhe

Precisa de máquinas com tempos de funcionamento ainda mais curtos?  
Recomendamos-lhe as «máquinas de lavar louça ProfiLine» da Miele Professional: 
temos todo o gosto em aconselhá-lo!

Máquina de lavar louça PFD 100 SmartBiz 
• Duração do programa de apenas 36 minutos
• Espaço para 13 serviços
• Utilização intuitiva graças ao visor de texto simples
• Classe E de eficiência energética
•  Apoio à secagem graças à 

função AutoOpen patenteada
• Em conformidade com a diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE
• Pronta a ligar com cabo e ficha
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