
Mimořádně rychle umyté nádobí: 
Nová generace myček ProfiLine s nejkratším programem pouhých 17 minut.

Miele Professional. Immer Besser.

Sklenice, talíře a příbory
Za 17 minut je vše čisté



Perfektní výsledky 
	 	 	 	 	 	 za	nejkratší	čas

Profesionální výkon. Maximální komfort.

Náš svět se točí stále rychleji a proto je jedna věc stále 

vzácnější: čas. Náš kalendář je plný, pracovní den nalin-

kovaný a požadavky enormní. Na prostoje nemáme čas.

Nové myčky řady ProfiLine byly vyvinuty pro náročné 

požadavky v profesionální sféře – spojují technologie 

nejnovějších přístrojů Miele Professional s komfortem 

a designem našich prémiových modelů pro domác-

nost: intuitivní obsluha, inteligentní funkce a osm krát-

kých programů zajistí, aby perfektně čisté nádobí bylo 

co nejrychleji opět k dispozici. 

Miele ProfiLine při mytí 
nádobí ušetří především 
jedno:

čas.



      Přednosti ProfiLine
oceníte	během	sekundy

Flexibilní koše

pro velký objem nádobí a snadné plnění.

Příslušenství s dlouhou životností

pro 12 500 programových cyklů a až 5 cyklů mytí za den.

Program trvající pouhých 17 minut

pro rychlejší dostupnost vašeho nádobí a uklizenou kuchyni.

Intuitivní rozhraní

pro komfortní obsluhu a nejvyšší bezpečnost uživatele.

Nastavitelná teplota závěrečného oplachu

pro čištění účinné proti virům a nejvyšší hygienické standardy.

Kanceláře,	školy,	domácnosti
Nádobí okamžitě k dispozici

V hektickém pracovním dni není čas čekat 

na myčku. 

S ProfiLine je nádobí za několik málo minut opět 

k dispozici: nové myčky jsou dimenzovány pro trvalé 

profesionální vytížení a poskytují komfort obsluhy 

prvotřídních přístrojů pro domácnost. ProfiLine je tak 

optimální branou do světa profesionální péče o nádobí 

– pro jakékoliv prostředí s velkým oběhem nádobí 

a omezeným časem.

Kanceláře, agentury, 

jesle, školky, školy, 

a velké domácnosti



Komfortní funkce  
		 						vše	mimořádně	rychle	čisté

Program pouhých 17 minut

S působivě krátkými programy trvajícími pouhých 17 minut myjí přístroje ProfiLine 3× rychleji než domácí myčky nádobí. 

Tak máte čisté nádobí opět rychle k dispozici – a vaše kuchyně zůstane uklizená.

Příkladná hygiena 

Speciální intenzivní a hygienické programy dosahují teplot nad 70 °C – kromě toho lze zvyšovat teploty závěrečného 

oplachu pro hygienický účinek mytí.



3D zásuvka MultiFlex

Díky možnosti snížení střední a bočních částí 

příborové zásuvky do ní teď můžete uložit 

i drobné nádobí jako šálky na espresso.

Snadné připojení

Plug&Play: myčky ProfiLine jsou dodávány s kabelem 

a zástrčkou k okamžitému připojení. Stačí přístroj 

jednoduše nainstalovat, připojit na vodu, zapojit 

do zásuvky a zapnout.

Intuitivní obsluha

Všechny programy lze intuitivně ovládat pomocí 

senzorových tlačítek. Výstižné ikony a důležité informace 

v textové podobě urychlují volbu programu a předchází 

nesprávné obsluze. 

Knock2open*

Rafinované: myčky ProfiLine snadno splynou s kuchyň-

skou linkou bez rukojetí – při dvojím poklepání na dvířka 

se automaticky otevřou.

* v závislosti na modelu

Flexibilní košové vybavení*

Přestavitelné prvky a protiskluzové materiály umožňují flexibilní ukládání a poskytují nádobí a příborům 

bezpečnou stabilitu pro nejlepší výsledky mytí.

Držák na sklenice FlexCare 

Do sklopných držáků na sklenice lze díky měkkým 

silikonovým výplním šetrně umístit i sklenice na víno 

na dlouhé stopce.

Řada hřebenových nástavců pro více misek 

V horním koši lze každý druhý hřebenový nástavec 

sklopit, takže lze optimálně umýt více podšálků a misek.

12 500 programových cyklů

Myčky ProfiLine jsou testovány v laboratorních podmín-

kách pro životnost 12 500 uživatelsky typických progra-

mových cyklů a jsou konstruovány pro až 5 cyklů mytí 

za den.

Odolné materiály

Silně namáhané součásti jsou vyrobeny z odolných 

materiálů s dlouhou životností, které byly testovány 

za přísných podmínek a jsou navrženy pro trvalé profesi-

onální zatížení.

Hladký povrch

Na povrchu ovládacího panelu nejsou žádné rýhy ani jiná 

místa, ve kterých by se mohly zachycovat a usazovat 

nečistoty. Všechny plochy lze bez námahy otřít a přispí-

vají tak k lepší hygieně.



Typové / prodejní označení PFD 101 PFD 101 U PFD 101 i
Výkon
Max. mycích cyklů za den 5 5 5
Doba krátkého programu v minutách** 17 17 17
Design
Ovládací panel / způsob ovládání Rovný panel / Softkeys Rovný panel / Softkeys Rovný panel / Softkeys
Displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej
MultiLingua • • •
Komfort
Připojení k Miele@home • • •
Automatické dávkování s externím dávkovacím modulem 
(DOS G 80 ProfiLine flex) • • •
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW 46 46 46
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin •/• •/• •/•
Zavírání dvířek AutoClose AutoClose AutoClose
Kontrola funkce Displej Displej Displej
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti (A–G) / třída hluku (A–D) E/C E/C E/C
Spotřeba vody v l / spotřeba el. energie v kWh v programu ECO 12,0/0,93 12,0/0,93 12,0/0,93
Spotřeba energie na 100 mycích cyklů v programu ECO v kWh 93 93 93
Hodnota spotřeby s přípojkou teplé vody v programu ECO v kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback / EcoPower technologie •/• •/• •/•
Poloviční naložení / připojení na teplou vodu •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu • • •
Sušení AutoOpen / SensorDry •/• •/• •/•
Brilliant GlassCare • • •
Programy mytí
ECO / Universal •/• •/• •/•
Krátký / sklenice •/• •/• •/•
Intenzivní / Hygiena •/• •/• •/•
Programy pro speciální požadavky Studené předmytí, plast Studené předmytí, plast Studené předmytí, plast
Volba a nastavení oplachu
Zbývající čas programu / teplota •/• •/• •/•
Přídavné sušení • • •
Košové uspořádání 
Uložení příborů Koš na příbory Koš na příbory Koš na příbory
Košové uspořádání ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort
Držák na sklenice FlexCare / uložení šálků FlexCare 2/1 2/1 2/1
Počet jídelních souprav 13 13 13
Bezpečnost
Systém Waterproof / ukazatel kontroly síta •/• •/• •/•
Dětská pojistka / pojistka při provozu přístroje •/– •/– •/–
Bezpečné podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) • • •
Technická data
Hodnota připojení při dodávce 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW
Topný výkon v kW / jištění 7,1 / 3× 16 A 7,1 / 3× 16 A 7,1 / 3× 16 A
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW
Připojení na studenou nebo teplou vodu (15–60 °C) • • •
Délka přívodní a odvodní hadice / elektrické vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
min–max. hmotnost dvířek v kg (lze přestavět servisní službou) – – 4–11

Provedení
Volně stojící přístroj 
s pracovní deskou

Podstavný přístroj 
bez pracovní desky

Podstavný přístroj bez pracovní 
desky s možností vestavby

Odskok soklu [mm] – 30–95 30–95
Vnější rozměry V/Š/H [mm] / hmotnost, netto [kg] 845/598/600/59 805/598/570/58 805/598/570/58
Briliantová bílá • • •

Doporučená prodejní cena bez DPH 56 000 Kč / 2 200 EUR 56 000 Kč / 2 200 EUR 59 700 Kč / 2 300 EUR
Dávkovač pro tekuté mycí prostředky DOS G 80 ProfiLine flex 11 000 Kč / 420 EUR 11 000 Kč / 420 EUR 11 000 Kč / 420 EUR

Dos

MultiLingua

17 min.Koš na příbory

AutoOpen

46 dB

MultiLingua MultiLingua

17 min. 17 min.Koš na příbory Koš na příbory

Dos Dos

AutoOpen AutoOpen

46 dB 46 dB

** při připojení na teplou vodu a 3N AC 400V 50 Hz

Upozornění: 
Vzhledem ke zvláštním požadavkům na hygienu a kapacitu doporučujeme 
školkám, školám, domovům důchodců, pečovatelským ústavům a   restauracím 
používat komerční myčky nádobí PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, 
PG 8096 nebo PG 8099 od Miele Professional.

2006/42/ES

Myčky ProfiLine
Přehled přístrojů



2006/42/ES

Typové / prodejní označení standardní varianta (60 × 81 cm) – PFD 102 i ProfiLine –
Typové / prodejní označení XXL varianta (60 × 85 cm) PFD 103 SCi XXL ProfiLine – PFD 104 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 / Softkeys šikmý panel / Softkeys plně integrovaný panel / Softkeys
Displej 1řádkový displej 1řádkový displej 1řádkový displej
MultiLingua • • •
Komfort
Připojení k Miele@home • • •
Automatické dávkování s externím dávkovacím modulem 
(DOS G 80 ProfiLine flex) • • •
Knock2open / BrilliantLight –/• –/• •/•
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW 45 46 45
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin •/• •/• •/•
Zavírání dvířek AutoClose AutoClose AutoClose
Kontrola funkce displej displej optické a akustické
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti (A–G) / třída hluku (A–D) E/C E/C E/C
Spotřeba vody v l / spotřeba el. energie v kWh v programu ECO 12,0/0,950 12,0/0,930 12,0/0,950
Spotřeba energie na 100 mycích cyklů v programu ECO v kWh 95 93 95
Hodnota spotřeby s přípojkou teplé vody** v programu ECO v kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback / EcoPower technologie •/• •/• •/•
Poloviční naložení / připojení na teplou vodu •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu • • •
Sušení AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Brilliant GlassCare • • •
Programy mytí
ECO / Universal •/• •/• •/•
Krátký / sklenice •/• •/• •/•
Intenzivní / Hygiena •/• •/• •/•
Programy pro speciální požadavky Studené předmytí, plast Studené předmytí, plast Studené předmytí, plast
Volba a nastavení oplachu
Zbývající čas programu • • •
Teplota • • •
Přídavné sušení • • •
Košové uspořádání
Uložení příborů Příborová zásuvka 3D-MultiFlex Koš na příbory Příborová zásuvka 3D-MultiFlex
Košové uspořádání MaxiComfort ExtraComfort MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare / uložení šálků FlexCare 4/1 2/1 4/1
Počet jídelních souprav 14 13 14
Bezpečnost
Systém Waterproof / ukazatel kontroly síta •/• •/• •/•
Dětská pojistka / pojistka při provozu přístroje •/– •/– –/–
Bezpečné podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) • • •
Technická data
Topný výkon v kW / jištění 8,1 / 3× 16 A 8,1 / 3× 16 A 8,1 / 3× 16 A
Celková připojená zátěž v kW / napětí ve V / jištění v A 8,3 8,3 8,3
Hodnota připojení při dodávce 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW
Připojení na studenou nebo teplou vodu (15–60 °C) • • •
Délka přívodní a odvodní hadice / elektrické vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
min–max. hmotnost dvířek v kg (lze přestavět servisní službou) 4–11 [–] 4–11 [–] 5–12 [–]
Nerez CleanSteel – • –
Nerez CleanSteel XXL • – •

Doporučená prodejní cena bez DPH 69 100 Kč / 2 700 EUR 78 500 Kč / 3 000 EUR 79 600 Kč / 3 100 EUR
Dávkovač pro tekuté mycí prostředky DOS G 80 ProfiLine flex 11 000 Kč / 420 EUR 11 000 Kč / 420 EUR 11 000 Kč / 420 EUR

Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight

AutoOpen

45 dB

MultiLingua

17 min.Koš na příbory

Dos BrilliantLight

AutoOpen

46 dB

** při připojení na teplou vodu a 3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz

Upozornění: 
Vzhledem ke zvláštním požadavkům na hygienu a kapacitu doporučujeme 
školkám, školám, domovům důchodců, pečovatelským ústavům a restauracím 
používat komerční myčky nádobí PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, 
PG 8096 nebo PG 8099 od Miele Professional. Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight Knock2open

AutoOpen

45 dB

Myčky ProfiLine
Přehled přístrojů
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Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111–3
Fax: 543 553 139
Servis tel.: 543 553 741–5
Servisní služba Miele: 
 800 MIELE1 (800 643 531)

E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele s. r. o.
Plynárenská 1
821 09  Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Dodávky

Platí výhradně prodejní a dodací podmínky 

Miele.

Balení

Všechny přístroje jsou pro přepravu řádně 

zabaleny. Cena obalů je zahrnuta do ceny 

přístroje.

Uvedení do provozu

První uvedení přístroje do provozu a zaško-

lení pracovníků obsluhy provádí servisní 

služba Miele.

Záruka

Na stroje, přístroje a zařízení pro profesi-

onální používání poskytujeme záruku dle 

zákona. Záruka se nevztahuje na součásti 

podléhající rychlému opotřebení a na škody 

vzniklé neodborným používáním.

Jistota originálu

Značkový servis Miele

Servisní síť po celé České a Slovenské republice

Servisní smlouvy

Možno uzavřít servisní smlouvu o preventiv-

ních prohlídkách.

Poznámka

Změny technického vybavení a konstrukce 

a chyby vyhrazeny. Instalační plány k pří-

strojům na vyžádání nebo ke stažení 

na www.miele.cz/professional.


