
NOVINKA
Nové myčky nádobí Miele ProfiLine
Umyjí nádobí za pár minut – několikrát denně



2006/42/ES

* Model určený pro vestavbu / bez přední desky
** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

Typové/prodejní označení PG 8130 ProfiLine PG 8130 U ProfiLine PG 8130 i ProfiLine*
Výkon
Max. mycích cyklů za den 5 5 5
Doba krátkého programu v minutách** 17 17 17
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
Rovný panel / 
tlačítko pro volbu programu

Rovný panel / 
tlačítko pro volbu programu

Rovný panel / 
tlačítko pro volbu programu

Displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej
Komfort
ComfortClose • • •
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího 
modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení) • • •
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW 45 45 45
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin •/• •/• •/•
Kontrola funkce Displej Displej Displej
Hospodárnost
Energetická účinnost / účinek sušení A++/A A++/A A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh 0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotřeba el. energie v kWh (v programu ECO) 13,8 litrů/0,927 kWh 13,8 litrů/0,927 kWh 13,8 litrů/0,927 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO) 3 864 litrů/262 kWh 3 864 litrů/262 kWh 3 864 litrů/262 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart • • •
Kvalita výsledků
Mytí s přív. čerstvé vody do každé fáze progr./sušení AutoOpen •/• •/• •/•
Oběhové turbotermické sušení/Perfect GlassCare •/• •/• •/•
Programy mytí
Počet programů mytí 8 8 8
Intenzivní mytí Intenzivní/hygiena 75 °C Intenzivní/hygiena 75 °C Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí Krátký/univerzální 65 °C Krátký/univerzální 65 °C Krátký/univerzální 65 °C
Šetrné mytí sklenic Sklenice 50 °C Sklenice 50 °C Sklenice 50 °C
Label program ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky Studený/předmytí, plast Studený/předmytí, plast Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání
Umístění příborů Koš na příbory Koš na příbory Koš na příbory
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav 13 13 13
Síťové propojení
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Bezpečnost
Systém Waterproof / Volba zablokování dvířek •/• •/• •/•
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) • • •
Elektrické přípojky
Síťová přípojka 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jištění 8,1/3 × 16 A 8,1/3 × 16 A 8,1/3 × 16 A
Celk. příkon v kW při přip. na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3 8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Připojení studené nebo teplé vody (15–60 °C) • • •
Provedení/rozměry/hmotnosti

Provedení volně stojící přístroj, s pracovní 
deskou

podstavný přístroj bez pracovní 
desky

vestavný přístroj / bez přední 
desky

Odskok soklu (mm) – 30–95 30–95
Rozsah dodávky/barva přední strany/boční stěny s víkem/bílá/bílá bez víka/bílá/pozinkovaná bez víka/CleanSteel/pozinkovaná
Vnější rozměry V/Š/H [mm]/hmotnost, netto [kg] 845/598/600/69 805/598/600/69 805/598/570/59

Myčky nádobí ProfiLine



Typové/prodejní označení standardní varianta (60 × 81 cm) PG 8131 i ProfiLine* – –
Typové/prodejní označení varianta XXL (60 × 85 cm) – PG 8132 SCi XXL ProfiLine* PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Výkon
Max. mycích cyklů za den 5 5 5
Doba krátkého programu v minutách** 17 17 17
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
Šikmý panel / 
tlačítko pro volbu programu

Šikmý panel / 
tlačítko pro volbu programu

Integrovaný panel / 
tlačítko pro volbu programu

Displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej
Komfort
BrilliantLight • • •
ComfortClose • • •
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího 
modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení) • • •
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW 45 45 45
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin •/• •/• •/•
Kontrola funkce Displej Displej Optická a akustická
Hospodárnost
Energetická účinnost / účinek sušení A++/A A++/A A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh 0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotř. el. energie v kWh (v programu ECO) 13,8 litrů/0,927 kWh 13,8 litrů/0,941 kWh 13,8 litrů/0,941 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO) 3 864 litrů/262 kWh 3 864 litrů/266 kWh 3 864 litrů/266 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart • • •
Kvalita výsledků
Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu • • •
Sušení AutoOpen • • •
Oběhové turbotermické sušení • • •
Perfect GlassCare • • •
Programy mytí
Počet programů mytí 8 8 8
Intenzivní mytí Intenzivní/hygiena 75 °C Intenzivní/hygiena 75 °C Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí Krátký/univerzální 65 °C Krátký/univerzální 65 °C Krátký/univerzální 65 °C
Šetrné mytí sklenic Sklenice 50 °C Sklenice 50 °C Sklenice 50 °C
Label program ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky Studený/předmytí, plast Studený/předmytí, plast Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání
Umístění příborů Koš na příbory Příborová zásuvka 3D+ Příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav 13 14 14
Síťové propojení
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Bezpečnost
Systém Waterproof • • •
Volba zablokování dvířek • • –
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) • • •
Elektrické přípojky
Síťová přípojka 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jištění 8,1/3 × 16 A 8,1/3 × 16 A 8,1/3 × 16 A
** Celkový příkon v kW při připojení na teplou vodu 
a 3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3 8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Připojení studené nebo teplé vody (15–60 °C) • • •
Provedení Vestavný přístroj Vestavný přístroj Plně vestavný přístroj

2006/42/ES

* Model určený pro vestavbu / bez přední desky
** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

Myčky nádobí ProfiLine



Velmi krátké programy
Je pro vás nejdůležitější délka programu? V tomto 
případě jsou nové myčky ProfiLine nejlepší volbou. 
Připojení na teplou vodu a třífázový proud, inte-
ligentní mycí technika a výkonné topné čerpadlo 
umožňují nejlepší doby trvání programů od pouhých 
17 minut při optimálních výsledcích mytí. Profitujte 
z celé řady inovativních funkcí, které vaše nádobí 
rozzáří maximálně rychle každý den.

Nízké hodnoty spotřeby
Ekologická úspora nákladů: myčky ProfiLine pře-
svědčí velmi nízkou spotřebou a jsou známé svou 
maximální efektivitou. Už při vývoji produktů pro nás 
platí: optimální výsledky mytí při použití recyklova-
telných materiálů a pouze nezbytně nutné množství 
vody, energie a čisticích prostředků.

Maximální flexibilita
Díky maximálnímu a nejvýše flexibilnímu košovému 
vybavení budou sklenice, nádobí a příbory perfektně 
umyty. S označením FlexAssist vidíte na první 
pohled, kterými prvky můžete pohnout, abyste koš 
na nádobí mohli přizpůsobit svým požadavkům. Po-
mocí držáků sklenic FlexCare lze umístit bezpečně 
v koši sklenice s dlouhými stopkami. To zaručuje 
perfektní a šetrné mytí.

Vysoká hygiena čištění
V kuchyňkách s nádobím od více osob má velký 
význam také hygienický aspekt. Nové myčky nádobí 
ProfiLine se systémem přívodu čerstvé vody do 
každé fáze programu čistí speciálně v programu 
„hygiena“ velmi hygienicky díky vysokým teplotám 
čištění a závěrečného oplachu.

Nejnižší hlučnost
Nové myčky nádobí ProfiLine myjí s nízkou hlučností 
od 45 dB(A). Jsou mimořádně tiché a vždy zaručí 
konstantně perfektní výsledky. Jsou dokonce vý-
razně tišší než běžný hovor.

Patentovaná 1) příborová zásuvka 3D+
Variabilita je zaručena díky inteligentní příborové zá-
suvce 3D+. Šířka, výška a hloubka jsou nastavitelné, 
čímž se přizpůsobí každé situaci při uložení nádobí. 
Díky sklopným hřebenovým řadám v prostřední části 
máte více místa na větší kuchyňské náčiní, jako jsou 
například salátové příbory nebo kuchyňské nože. 
Díky flexibilním postranním dílům lze do horního 
koše umístit dokonce i sklenice na vysoké stopce. 
To je další výhoda pro perfektní výsledky mytí.

1) DE102008062761B3, EP2201887B1

ComfortClose
Praktické: dvířka můžete mimořádně snadno otevírat 
a zavírat, zůstanou v každé požadované poloze.

BrilliantLight 2)

Ovládáno automaticky: čtyři LED žárovky optimálně 
nasvítí kompletní vnitřní prostor vaší myčky nádobí.

2) Patent DE 10 2007 008 950.5

Perfect GlassCare 3)

Měkká voda přispívá k důkladnému čištění nádobí, 
je však agresivní ke sklu. Proto jsou myčky nádobí 
ProfiLine vybaveny technologií Perfect GlassCare³⁾. 
Zajišťuje, že má mycí voda vždy optimální tvrdost. 
Tak jsou vaše sklenice ošetřovány šetrně, abyste 
z nich měli dlouho radost.

3) Evropský patent EP 1 457 153 B

Patentovaná funkce 4) AutoOpen
Při zvoleném dodatečném sušení se na konci my-
cího programu automaticky mírně pootevřou dvířka 
myčky. Díky tomu se k nádobí dostane čerstvý 
vzduch a umývané předměty, jako například plas-
tové nádobí, se dokonale vysuší. Speciální vedení 
vzduchu chrání vaši pracovní desku před vlhkostí.

4) Evropský patent EP 1 080 681

www.miele.cz

Přednosti nových myček nádobí ProfiLine*

Chyby a změny vyhrazeny / CZ 1/2018

* V závislosti na zvoleném modelu


