NYHED

De nye ProfiLine-opvaskemaskiner fra Miele
Hurtig opvask til professionel brug.
Miele Professional. Immer Besser.

Stærk maskine i gennemtænkt design
Opvaskemaskine til professionelt brug

Hyppig opvask, servicet tårner sig op
Morgenmad, frokost, møder, kundeaftaler,
arrangementer – i mange virksomheder findes
der rigeligt med anledninger, der kan få store
mængder opvask til at tårne sig op i tekøkkenet. Miele ProfiLine-opvaskemaskiner er
den professionelle løsning til perfekt opvask
med meget korte programtider fra 25 minutter - uden at skulle undvære komforten som
i opvaskemaskinen derhjemme. Perfekt til
tekøkkener, kontorer samt forsamlingshuse.
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Miele ProfiLine-opvaskemaskiner opfylder
sikkerhedsforskrifterne for professionelle opvaskemaskiner (anvendelse af produkter uden
for privat husholdning) analog til maskindirektiv 2006/42/EF.

Større behov?
Til høje krav til hygiejnen i børnehaver, skoler
eller plejehjem samt høje krav til kapaciteten
på cafeer og restauranter, anbefaler vi Mieles
professionelle erhvervsopvaskemaskiner. Vores PG 8059 kan fx rengøre servicet på et kort
opvaskeprogram på kun 14 minutter inklusiv
slutskyl på over 80 °C. Det svarer til en kapacitet på 152 tallerkener og 120 glas i timen.
Hér finder du den ideelle opvaskemaskine
til dit brug:
www.miele-professional.dk

Med Miele Professional er du sikret optimal
kvalitet, ydelse og effektivitet. Førsteklasses
maskiner, der hver dag lever op til forventningerne. Derfor vil 97 % af alle eksisterende
kunder* købe en maskine fra Miele Professional igen.

Produkterne fra Miele Professional er det rigtige valg,
når du ønsker hårde hvidevarer, der:
•  har en lang levetid
•  virker hver dag – året rundt
•  overholder myndighedernes lovkrav
•  er billigst på den lange bane.

Det fleksible kurvedesign samt specielle
opvaskeprogrammer garanterer perfekt skånsom behandling af glas og service. Riedel
"THE WINE GLASS COMPANY" anbefaler
Miele opvaskemaskiner.

*Rundspørge fra det uafhængige institut "Mercuri International"
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Produkt-highlights - de nye ProfiLine opvaskemaskiner

Meget korte programmer
Er meget korte programmer og strålende resultater det vigtigste for
dig? Så er den nye ProfiLine opvaskemaskine det perfekte valg: Tilslutning til varmt vand og trefaset strøm, intelligent rengøringsteknik og
en effektiv pumpe med varme giver de bedste programtider fra kun 25
minutter inklusive slutskyl på over 80 °C med optimale rengøringsresultater. Desuden er opvaskemaskinerne udstyret med hele 4 programmer
med et slutskyl på over 80 °C. Oplev fordelen ved mange innovative
funktioner, som dag efter dag gør dit service strålende rent på kort tid.

NYHED
Komfortabelt netværk
Vil du spare tid, så du kan koncentrere dig om det væsentlige?
Intet problem! Om du er på kontoret eller på farten - ved at tilslutte
din nye ProfiLine opvaskemaskine til nettet opstår der nye innovative
muligheder, der tilfører en dynamisk hverdag mere komfort, livskvalitet
og sikkerhed.
Ved hjælp af den gratis Miele-app (kræver Android 4.2+ / iOS 9+),
Miele@mobile eller mielepro@mobile, kan du til enhver tid kommunikere
med dit produkt, fx styre programmer, kontrollere resttid for et program
eller niveauet af eksempelvis rengøringsmiddel. Med nogle få klik kan
du nemt bestille opvasketabs og andre forbrugsvarer ved hjælp af din
smartphone eller tablet.
Automatisk dosering af flydende rengøringsmidler
Præcis og bekvem dosering af flydende opvaskemiddel via et eksternt
doseringsmodul.

God driftsøkonomi
Skån miljøet, og spar omkostninger: ProfiLine opvaskemaskiner overbeviser med lave forbrugsværdier og er kendt for maksimal effektivitet.
I produktudviklingen har Miele stor fokus på at fremstille opvaskemaskiner med genanvendelige materialer og samtidig opnå optimale
opvaskeresultater med minimalt forbrug af vand, energi og rengøringsmidler.
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Yderligere fordele ved den nye ProfiLine-opvaskemaskine*

*afhængig af model

Bedste lydniveau
De nye ProfiLine opvaskemaskiner vasker særligt stille op ved lave
lydniveauer fra 45 dB(A)* og leverer konstant perfekte resultater. Det er
sågar et betydeligt lavere lydniveau end en almindelig samtale.

Patenteret¹⁾ 3D-bestikbakke+
Den intelligente 3D-bestikbakke+ giver dig maksimal fleksibilitet. Bredde, højde og dybde kan varieres og tilpasses til ethvert behov. Takket
være spirrækker i den midterste del, som kan klappes ind og ud, har du
mere plads til store bestikdele, fx salatbestik eller køkkenknive. Ved at
bruge de indstillelige sidedele kan du oven i købet anbringe langstilkede glas i den øverste kurv. Den ekstra fleksibilitet sørger for perfekte
opvaskeresultater.
Betikbakken fås i PG 8133.
¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1

Patenteret²⁾ AutoOpen-funktion
Ved valg af ekstra tørring åbnes opvaskemaskinens dør automatisk på
klem ved programslut. Herved kan der komme frisk luft ind til servicet,
og alle dele - fx plastikservice - bliver helt tørt. Med en speciel luftstyring
beskyttes bordpladen mod fugt.

²⁾ Europapatent EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾
Blødt vand gør det nemmere at vaske servicet grundigt af, men samtidig er det aggressivt over for glas. Derfor er ProfiLine opvaskemaskinerne udstyret med den patenterede Perfect GlassCare³⁾-teknologi.
Den garanterer, at opvaskevandet altid har den optimale vandhårdhed.
Således bliver dine glas rengjort skånsomt og grundigt.
Kan ikke benyttes ved slutskyl på 80 °C.

³⁾ Europapatent EP 1 457 153 B
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BrilliantLight⁴⁾
Automatisk styret: Fire LED-pærer lyser hele opvaskemaskinen op
indvendigt med brillant lys.

⁴⁾ Patent DE 10 2007 008 950.5

Maksimal fleksibilitet
Takket være det maksimalt fleksible kurveudstyr rengøres glas, service
og bestik perfekt. Med FlexAssist-markeringerne ser du straks, hvilke
dele du kan bevæge for at tilpasse kurven til dit behov. Med FlexCare
glasholder anbringes langstilkede glas sikkert i kurven. Det garanterer
en perfekt og skånsom rengøring.

Perfekt hygiejne
I tekøkkener med service fra flere personer er hygiejnen også et vigtigt
aspekt. Den nye ProfiLine opvaskemaskine med friskvandsopvaskesystem opnår med en høj rengørings- og klarskylstemperatur et meget
hygiejnisk resultat - særligt i programmet "Hygiejne".

ComfortClose
Praktisk: Døren er specielt nem at åbne og lukke, og den bliver stående
i den ønskede position.
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Hvilket ikon betyder hvad?
Oversigt over alle ProfiLine opvaskemaskinens symboler

På de efterfølgende sider vises tre Miele ProfiLine opvaskemaskiner i detaljeret form i et
skema. Miele-produkter har principielt mange
forskellige funktioner og egenskaber.

Perfect GlassCare2)
Viser, om produktet er udstyret med
Perfect GlassCare
Denne patenterede2) teknologi sørger for, at dine glas bliver rengjort
på skånsom vis

De vigtigste egenskaber står lige oven over
produktet med et ikon, så det er let at se
forskellen. For et hurtigere overblik finder du
en kort forklaring på alle symboler, der bruges
på denne side.
Korteste programtid
Angiver programvarighed i minutter
for det korteste opvaskeprogram
inkl. slutskyl på over 80 °C
Den korteste programvarighed
er 25 minutter inkl. slutskyl på over
80 °C og opnås ved tilslutning til 3N
AC 400 V 50 Hz og varmt vand.

Lydniveau
Angiver lydniveau i decibel (dB)

Den mest lydsvage opvaskemaskine har et lydniveau fra 38 dB i opvaskeprogrammet Ekstra lydsvag.
Den højeste værdi ligger på 46 dB.

Rengøring af bestik
Viser, hvor bestikket kan placeres,
når det skal rengøres.
Den patenterede 3D-bestikbakke+1)
kan justeres i højden, bredden og
dybden

AutoOpen-tørring3)
Viser, om produktet er udstyret med
AutoOpen
Når opvaskeprogrammet er slut,
åbner døren på opvaskemaskinen
automatisk

Netværk (WiFiConn@ct)
Viser, om produktet kan forbindes
med et netværk.
Produktet er udstyret med WLAN
og kan forbindes med et netværk.
Til mobil anvendelse for højeste
brugervenlighed.

BrilliantLight4)
Viser, om produktet har en indvendig belysning
4 Power LED-pærer sørger for
perfekt indvendig belysning

Automatisk dosering af flydende
rengøringsmidler
Viser, om produktet kan tilsluttes
automatisk flydende dosering.
 roduktet kan tilsluttes et eksternt
P
doseringsmodul (ekstra tilbehør)
til automatisk dosering af flydende
opvaskemiddel (begge dele kan fås
hos Miele).

1) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2) Patent: EP1080681B1
3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Patent: EP 2233061B1
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ProfiLine opvaskemaskine
Produktoversigt

* Ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400 V 50 Hz
** Mulighed for forhøjet slutskyl på 82°C
Bemærk:
På grund af særlige krav om hygiejne og kapacitet anbefaler vi Miele
erhvervsopvaskemaskine PG 8059 til børnehaver, skoler, plejehjem
samt gastronomivirksomheder.
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Type/salgsbetegnelse standardmodel (60 x 81 cm)
Ydelse
Maks. antal opvaske pr. dag
Programvarighed for kort program i minutter* med slutskyl
Design
Displaydesign/Betjeningstype
Display
Komfort
BrilliantLight
ComfortClose
Dosering af flydende opvaskemiddel med DOS-modul G 80 ProfiLine er mulig
(kan tilkøbes som ekstra tilbehør)

PG 8130

PG 8130 i

3
25

3
25

Skråt betjeningspanel/Programtast
Display med 1 linje

Lige betjeningspanel/programtast
Display med 1 linje

•
•
•

•
•
•

Lydniveau dB(A) re 1 pW
Forvalg/op til 24 timers forvalg
Funktionskontrol
Effektivitet og bæredygtighed
Energieffektivitet (A+++ -D)/tørrevirkning
Forbugsværdier med varmtvandstilslutning (i ECO-programmet)
Vandforbrug i l/Energiforbrug i kWh (i ECO-programmet)
Årligt vandforbrug i l/Energi i kWh (i ECO-programmet)
FlexiTimer med EcoStart
Resultat
Friskvandsopvaskemaskiner
AutoOpen-tørring
Turbotermisk tørring med recirkulation
Perfect GlassCare
Opvaskeprogrammer
Antal opvaskeprogrammer
Intensiv rengøring
Hurtig, let rengøring
Skånsom rengøring af glas
Labelprogram
Programmer til specielle krav
Kurvedesign
Bestikplacering
Kurvedesign/FlexCare-glasholder
Antal kuverter
Netværkstilslutning
Miele@home/WiFiConn@ct
Sikkerhed
Børnesikring
Waterproof-system
Valgfri fastlåsning af dørposition
Sikker i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF)
Elektriske tilslutninger
Nettilslutning
Varmeeffekt i kW/sikring
Samlet tilslutningsværdi i kW ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400 V 50 Hz
Kan via Miele Service mod betaling ændres til
Koldt- eller varmtvandstilslutning (15 °C – 60 °C)
Model/mål/vægt
Kan opstilles som
Tilbagerykning af sokkel (mm)
Medfølgende udstyr/farve front/sidevægge
Udvendige mål H/B/D [mm]/vægt, netto [kg]

45
•/•
Display

45
•/•
Display

A++/A
0,60 kWh
13,8 liter/0,927 kWh
3.864 liter/262 kWh

A++/A
0,60 kWh
13,8 liter/0,927 kWh
3.864 liter/262 kWh

•
•
•
•

•
•
•
•
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Intensiv/Hygiejne 75 °C**
Kort/Universal 65 °C**
Glas 50 °C
ECO 52 °C
Koldt/Afskylning, plastservice

8
Intensiv/Hygiejne 75 °C**
Kort/Universal 65 °C**
Glas 50 °C
ECO 52 °C
Koldt/Afskylning, plastservice

Bestikkurv
MaxiKomfort/4
13

Bestikkurv
MaxiKomfort/4
13

•/•

•/•

•
•
•
•

•
•
•
•

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 x 16 A
8,3
1N AC 230 V 50 Hz

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 x 16 A
8,3
1N AC 230 V 50 Hz

Fritstående model med topplade
–
Med topplade/Hvid/Hvid
845/598/600/69

Integrerbar model
30-95
Uden topplade/Uden front/galvaniseret
805/598/570/59

•

•

•

•

ProfiLine opvaskemaskine
Produktoversigt

* Ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400 V 50 Hz
** Mulighed for forhøjet slutskyl på 82 °C
Bemærk:
På grund af særlige krav til hygiejne og kapacitet anbefaler vi Miele
erhvervsopvaskemaskiner PG 8059 til børnehaver, skoler, plejehjem
samt gastronomivirksomheder.

Type/salgsbetegnelse XXL-model (60 x 85 cm)
Ydelse
Maks. antal opvaske pr. dag
Programvarighed for kort program i minutter* med slutskyl
Design
Displaydesign/Betjeningstype
Display
Komfort
BrilliantLight
ComfortClose
Dosering af flydende opvaskemiddel med DOS-modul G 80 ProfiLine er mulig
(kan tilkøbes som ekstra tilbehør)

PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*

Lydniveau dB(A) re 1 pW
Forvalg/op til 24 timers forvalg
Funktionskontrol
Effektivitet og bæredygtighedigkeit
Energieffektivitet (A+++ -D)/Tørrevirkning
Forbugsværdier med varmtvandstilslutning (i ECO-programmet)
Vandforbrug i l/Energiforbrug i kWh (i ECO-programmet)
Årligt vandforbrug i l/Energi i kWh (i ECO-programmet)
FlexiTimer med EcoStart
Resultat
Friskvandsopvaskemaskine
AutoOpen-tørring
Turbotermisk tørring med recirkulation
Perfect GlassCare
Opvaskeprogrammer
Antal opvaskeprogrammer
Intensiv rengøring
Hurtig, let rengøring
Skånsom rengøring af glas
Labelprogram
Programmer til specielle krav
Kurvedesign
Bestikanbringelse
Kurvedesign/FlexCare-glasholder
Antal kuverter
Netværkstilslutning
Miele@home/WiFiConn@ct
Sikkerhed
Børnesikring
Waterproof-system
Valgfri fastlåsning af dørposition
Sikker i henhold til maskindirektivet (2006/42/EG)
Elektriske tilslutninger
Nettilslutning
Varmeeffekt i kW/Sikring
Samlet tilslutningsværdi i kW ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400V 50 Hz
Kan via Miele Service mod betaling ændres til
Koldt- eller varmtvandstilslutning (15°C – 60°C)
Model/Mål/Vægt
Kan opstilles som
Tilbagerykning af sokkel (mm)
Medfølgende udstyr/Farve front/Sidevægge
Udvendige mål H/B/D [mm]/Vægt, netto [kg]

45
•/•
Display og alarm

3
25
Fuldintegrerbart betjeningspanel/Programtast
Display med 1 linje

•
•
•

A++/A
0,60 kWh
13,8 liter/0,941 kWh
3.864 liter/266 kWh

•
•
•
•
•
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Intensiv/Hygiejne 75°C**
Kort/Universal 65°C**
Glas 50°C
ECO 52°C
Koldt/Afskylning, plastservice
3D-bestikbakke +
MaxiKomfort/4
14

•/•
•
•
–

•
3N AC 400V 50 Hz
8,1/3 x 16 A
8,3
1N AC 230V 50 Hz

•

Integrerbar model
30-95
Uden topplade/Uden front/Galvaniseret
845/598/570/56
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Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. Salg/Professional +45 4327 1510
miele-professional.dk
professional@miele.dk

Immer besser
Miele har siden 1899 været tro over for sin
virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord,
som danner grundlag for en kontinuerlig
innovation samt sikrer en høj kvalitetsstandard. Et løfte, der giver professionelle brugere
sikkerhed for, at de har besluttet sig for det
rigtige produkt.

Prisvinder
Mieles produkter produceres i højeste kvalitet,
hvorfor Miele regelmæssigt bliver valgt som
det bedste og mest tillidsvækkende brand
af forbrugerne. I undersøgelser opnår Miele
endvidere topplacering i kategorien "Fair produktionsforhold".

Alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder holdbare vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner,
rengørings- og desinfektionsmaskiner til
professionel brug samt tilbehør i samme høje
kvalitet. Og skulle der opstå driftsforstyrrelser,
er Miele Service hurtigt fremme.

Miele Professional på internettet
•  Udførlige informationer om tekniske data,
udstyr og tilbehør
•  Brochurer til alle produktgrupper og
anvendelsesområder til download
•  Beskrivende forklaringer, vejledninger og
produktpræsentation på YouTube Channel
www.miele-professional.dk

Denne brochure er trykt på 100 % klorfrit papir.
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