Unikke
SmartBiz
Miele Professional. Immer Besser.
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Nyheder fra Miele Professional:

Din indgang til
professionel tekstilpleje
Hvad enten du træder ind i en frisørsalon, hos bageren eller håndværkeren: Gæster og
kunder forventer en velplejet fremtoning og skinnende rene tekstiler. De økonomiske vaskemaskiner og tørretumblere i den nye SmartBiz-serie til små erhvervsdrivende er specielt udviklet til professionel brug og udmærker sig ved korte programtider, lang levetid
og enestående resultater. Vaskemaskinerne og tørretumblerne leveres klar til tilslutning
og er et fremragende valg til hurtig og pålidelig vask og tørring op til 3 x dagligt.

100 % professionel
Miele-kvalitet

Mere effektive, hurtigere og med længere levetid end husholdningsmaskiner: SmartBiz-produkterne er beregnet til flere gange daglig
brug i professionel sammenhæng og til belastninger, som almindelige
husholdningsprodukter ikke kan holde til i længden.

SmartBizvaskemaskine PWM 300

Rene tekstiler
på kortest mulig tid
I en hektisk hverdag er det vigtigt at have rene tekstiler klar til brug på kort tid. SmartBiz-vaskemaskinen
PWM 300 garanterer perfekt vaskekvalitet og overbeviser med meget korte programtider på kun 79 minutter
pr. vask, så vasketøjet er klar til brug hurtigst muligt. Det
er den ideelle løsning til op til 3 vaske om dagen.

SmartBizvarmepumpetørretumbler PDR 300 HP

Skånsom tørring
giver fløjlsbløde tekstiler
Tekstiler til professionel brug anvendes hver dag og
kræver derfor optimal pleje. Den energieeffektive SmartBiz-varmepumpetørretumbler PDR 300 HP er den optimale partner til SmartBiz-vaskemaskinen: Takket være
Mieles patenterede SoftCare-tromle beskytter tørretumbleren tekstilernes fibre og skaber med PerfectDry et
intelligent system til perfekt tørring. Tekstilerne tørres væsentligt hurtigere og mere skånsomt.

Unikke
SmartBiz
Hurtigere vaskeprogrammer

79 MINUTTER
til perfekte resultater
KUN

På travle dage, hvor du har hænderne fulde, skal dine tekstiler hurtigt være klar til brug igen.
SmartBiz-vaskemaskinerne overbeviser med særdeles korte programtider på kun 79 minutter* og vasker dermed hurtigere end lignende professionelle maskiner. Med muligheden for at
vaske flere gange om dagen kan du altid glæde kunder og gæster med friske tekstiler.

Robuste materialer

15.000 TIMER
Giver maksimal ydelse
MED

Husholdningsmaskiner kan ikke holde til belastningerne ved professionel vask. Takket være
eksklusive materialer og en robust konstruktion er SmartBiz-produkterne egnet til 10.000 programkørsler svarende til 15.000 driftstimer. Selv ved både en, to og tre gange hhv. vask og tørring pr. dag leverer SmartBiz efter flere år stadig de bedste resultater.

Materialer af højeste kvalitet

planlægningssikkerhed med
længere LEVETID
STØRRE

Vigtige, slitageudsatte komponenter er ikke fremstillet af plastik, men af robuste materialer.
Vaskekarret og tromleribberne er af rustfrit stål og de støbte kontravægte samt ophæng til
vaskekar og drivhjul af støbt aluminium. Dermed kan maskinerne holde til professionel brug og du kan nyde godt af større planlægningssikkerhed.

SmartBiz-varmepumpetørretumblere overbeviser med programtider på kun 125 minutter.

Patenterede teknologier

RENT VASKETØJ
OG skånsom behandling af tekstiler
Den patenterede SoftCare-tromle sikrer blid og skånsom behandling af tekstilerne.
Takket være det innovative PerfectDry-system tørres vasketøjet hurtigere, mere ensartet og skånsomt. Således bevares tekstilernes kvalitet og form selv efter flere vaskeog tørreprogrammer hver eneste dag.

Energieffektivitetsklasse A+++
BESPARELSER PÅ DAGLIGE

og ressourcer

OMKOSTNINGER

De løbende omkostninger er afgørende for din virksomheds økonomi. SmartBiz-produkterne opfylder energieffektivitetsklasse A+++ og forbruger takket være innovativ varmepumpeteknologi endda ca. 60 % mindre energi end almindelige kondenstørretumblere.

Plug & Play-system

NEMME AT TILSLUTTE
og tænde
Smartbiz-vaskemaskinerne og -tørretumblerne leveres klar til installation med ledning og stik,
så de er klar til brug på kort tid. Nemmere og hurtigere bliver det ikke.

Flere gennemtænkte funktioner med SmartBiz

To produkter
ud over det sædvanlige
Med SmartBiz handler det ikke blot om perfekt tekstilpleje: Brugbarhed, fleksibilitet og brugersikkerhed er afgørende for begge maskiner. Desuden har SmartBiz-maskinerne yderligere funktioner, som gør din hverdag mere effektiv,
sikker og komfortabel.

Nem, intuitiv betjening
ved hjælp af programvælger med tekst og betjeningsguide i
displayet.

Mærkbare energi- og ressourcebesparelser
takket være økonomiske, hurtige programmer og
energieffektivitetsklasse A+++.

Mere vasketøj pr. vask
med stor tromlevolumen på 64 liter til 7 kg tekstiler.

Øget fleksibilitet
takket være specialtilpasset tilbehør og muligheden for at
opstille begge maskiner som vaske-/tørresøjle med hhv. sokkel og skuffe.

Perfekt vaskede tekstiler
takket være forskellige vaske- og tørreprogrammer til
forskellige tekstiler, fx Koge- og kulørtvask, Strygelet, Intensiv,
Uld, Rengøringstekstiler og mange flere.

Tryghed
takket være Miele Service, med høj score på kundetilfredshed.

SmartBiz til mindre erhvervsdrivende

Den passende løsning til enhver
opgave
Med SmartBiz tilbyder Miele Professional de optimale maskiner til professionel tekstilpleje til mindre erhvervsdrivende.
Fra forklæder til håndklæder og dragter: Denne produktkombination er særligt udviklet til følgende målgrupper:
Bagerier, konditorier, catering
Frisør- og skønhedssaloner
Daginstitutioner, skoler
Mindre hoteller, bed and breakfasts, pensionater
Sportsforeninger, fitnesscentre.

Findes din branche ikke her?
Tag kontakt til os - så finder vi sammen en perfekt løsning til din
virksomhed!

Data, fakta, specifikationer

Merværdi i detaljer

Vaskemaskine

PWM 300

Varmepumpetørretumbler

PDR 300

Styring

DirectSensor

Styring

DirectSensor

Kapacitet [kg]

7

Tørresystem

Tromlevolumen: [l]

64

Varmepumpe, integreret
bortledning af kondensvand

Maks. centrifugeringstal [o/m]

1.400

Kapacitet [kg]

7

g-faktor/restfugtighed** [%]

526/49

Tromlevolumen [l]

120

Programtid* [min.]

79

Programtid bomuld/blandingsstof* [min.]

125/99

Opvarmningsform

EL

Frontfarve/-materiale

LW

Vandafløb [LP DN 22]

AP

Udvendige mål H/B/D [mm]

850/596/636

Frontfarve/-materiale

LW

Udvendige mål H/B/D [mm]

850/596/636

LW = lotushvid emaljeret, * programtid for programmet Skabstørt

EL = El, LP = vaskepumpe, LW = lotushvid emaljeret, * programtid i programmet Kulørtvask 60 °C, koldvandstilslutning,**restfugtighed baseret på varmt
vand i sidste skyl

Vasker du hyppigere end 3 x pr. dag, og har du brug for maskiner med kortere programtider, eller
ønsker du at udvide og søger en innovativ systemløsning, der opfylder de mest udfordrende krav?
Så anbefaler vi vaskerimaskiner fra Miele Professional - vi glæder os til at vejlede dig!

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. 4327 1510
www.miele-professional.dk
info@miele.dk

Aktiv beskyttelse af miljøet:
Denne brochure er trykt på 100 % klorfrit papir.
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