
Nové tankové myčky nádobí: 
Nejlepší výsledky čištění při nejkratších programech.
Miele Professional. Immer Besser.
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Rychle a razantně proti nečistotě, šetrně k nádobí

Zářivé sklenice, perfektně čisté nádobí a blyštivé příbory – kultivovaná pohostinnost se pozná 
na první pohled. Nové tankové myčky nádobí Miele Professional přesvědčí nejen prvotřídními 
výsledky mytí. S krátkými programy a úsporným využíváním zdrojů při tom nejšetrnějším 
zacházení s mytými předměty jsou skutečně spolehlivými partnery pro gastronomii, hotelnictví 
i společné stravování.

Výkonné a přizpůsobivé
Tankový mycí systém se osvědčuje všude 
tam, kde je nutné umýt velké množství nádobí 
v krátkém čase. Jeho výkonnost se s novou 
generací myček Miele Professional výrazně 
zvyšuje. Nově vyvinutá ostřikovací ramena 
s dokonale celoplošným pokrytím zaručují 
snížení spotřeby vody o 25 %. Díky tomu 
spotřebují tankové myčky i méně energie 
a čisticích prostředků a i v trvalém provozu 
zaručují vynikající efektivitu.
Programy pro specifické nádobí, variabilní tlak 
čerpadla a plynulý chod umožňují perfektní 
přizpůsobení požadavkům všedního profesio-
nálního pracovního dne.

Kapacita pro každý účel
Od kompaktních barových myček sklenic 
přes klasické 60centimetrové modely až 
po myčku táců se zvláště hlubokým mycím 
prostorem pro rozměrné předměty, např. 
i pro normalizované kontejnery. Nové tankové 
myčky poskytují vždy vhodnou kapacitu, ať 
už jde o restaurace a bary, penziony, pekárny, 
kavárny, nebo o řeznictví. Z rozsáhlého pro-
gramu košů si kromě toho si můžete vybírat 
tak, aby byla příprava libovolného mytého 
materiálu vždy perfektní.

Nový plně dotykový displej se ovládá tak 
snadno jako váš chytrý telefon. Tak se dají 
programy rychle a bezchybně navolit i v době 
pracovní špičky.
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Síla, spolehlivost, efektivita: 
Nové tankové myčky Miele Professional

Výhody značky Miele se vyplatí každý den

Perfektní výsledky
Nové tankové myčky nádobí Miele Professional mají specifické progra-
my pro všechny druhy nádobí a pro každý stupeň znečištění. Všechny 
důležité parametry, např. doba mytí, teplota a oplachovací tlak, jsou 
pečlivě vyladěny a kromě toho se dají individuálně přizpůsobit. Tak se 
křehké skleničky na sekt vyčistí stejně spolehlivě a šetrně jako talíře 
s přischlými zbytky jídel.

Vysoce komfortní obsluha
Ovládání se podobá ovládání chytrého telefonu a je velice jednoduché. 
Každodenní pracovní proces funguje díky pohodlnému ovládání jedním 
knoflíkem. Barevná indikace zbývající doby programu vás i na dálku 
informuje o aktuálním stavu a průběhu programu. V případě potřeby 
můžete přes displej vyhledávat další informace a upravovat nastavení. 
Displej lze bez problému ovládat i v rukavicích.

Různé varianty dávkování
Ať už jsou prostorové podmínky na místě jakékoliv, nové tankové 
myčky jsou vždy připraveny pro optimální způsob dávkování. Nabídka 
zahrnuje podle modelu jak varianty vybavené interními dávkovací-
mi čerpadly a nasávacími trubicemi pro externí zásobníky na čisticí 
prostředky, tak i varianty s interními zásobníky a dávkovacími čerpadly 
– ideální pro místa bez možnosti instalace externích zásobníků.

Úsporně a účinně
S novými tankovými myčkami lze ve srovnání s předchozí řadou ušetřit 
15 až 25 % vody. Úspora zdrojů je dosažena díky inovativnímu ostři-
kovacímu ramenu s optimalizací proudu a vylepšenými tryskami pro 
závěrečný oplach. To zároveň snižuje i spotřebu energie a chemie, což 
se pozitivně projeví na provozních nákladech vaší myčky nádobí. 
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Profesionální tanková myčka nádobí PTD 701
Teoretický maximální výkon [košů/h] 77
Nejkratší doba programu [s] 47
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min] 200
Standardní a doplňkové programy 3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštidlo (DOS) volitelně
Interní změkčovač vody (WES) –
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky 725–760/460/617
Rozměry koše [mm] 400 x 400
Připojení vody studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/třífázový proud) [kW] 9,7/4,1 

Profesionální tanková myčka nádobí PTD 702
Teoretický maximální výkon [košů/h] 65
Nejkratší doba programu [s] 55
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min] 200
Standardní a doplňkové programy 3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštidlo (DOS) volitelně
Interní změkčovač vody (WES) –
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky 725–760/600/617
Rozměry koše [mm] 500 x 500/500 x 530
Připojení vody studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/třífázový proud) [kW] 9,7/4,1

  
  

  
  

  

  
  
  

PTD 701
• tanková myčka sklenic
• perfektní pro použití v provozech

s výčepním pultem
Plus
• nejkratší doba programu 47 s
• teoretický maximální čisticí výkon

1.532 sklenic/h
• interní dávkovací čerpadla a dávkovací

trubice pro externí přivádění čisticích 
prostředků a leštidla

• programy určené pro specifické nádobí 
• lze vestavět pod pracovní desku
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PTD 702
• univerzální tanková myčka nádobí
• perfektní pro použití v provozech

s výčepním pultem
Plus

• nejkratší doba programu 55 s
• teoretický maximální čisticí výkon:

3.207 sklenic/h nebo 1.170 talířů/h (při 
nejkratší době programu 55 s)

• interní dávkovací čerpadla a dávkovací
trubice pro externí přivádění čisticích 
prostředků a leštidla

• programy určené pro specifické nádobí 
• lze vestavět pod pracovní desku
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PTD 703
•  univerzální tanková myčka nádobí
Plus
•  nejkratší doba programu 55 s
•  teoretický maximální čisticí výkon 

1.170 talířů/h
•  interní dávkovací čerpadla a dávkovací 

trubice pro externí přivádění čisticích 
prostředků a leštidla

•  volitelně: modelová varianta BASIC 
bez přípravy dávkování

•  programy určené pro specifické nádobí
•  lze vestavět pod pracovní desku
•  vybavena integrovaným změkčovačem vody

PTD 704
•  tanková myčka s hlubokým mycím 

prostorem
•  zvláště vhodná pro čištění táců a 

normovaných nádob
Plus
•  nejkratší doba programu 55 s
•  teoretický maximální čisticí výkon 

1.170 talířů/h
•  interní dávkovací čerpadla a dávkovací 

trubice pro externí přivádění čisticích 
prostředků a leštidla

•  programy určené pro specifické nádobí
•  lze vestavět pod pracovní desku

Profesionální tanková myčka nádobí PTD 703
Teoretický maximální výkon [košů/h] 65
Nejkratší doba programu [s] 55
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min] 200
Standardní a doplňkové programy 3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštidlo (DOS) volitelně
Interní změkčovač vody (WES) volitelně
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky 820–855/600/617
Rozměry koše [mm] 500 x 500/500 x 530
Připojení vody studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/třífázový proud) [kW] 9,7/4,1

Profesionální tanková myčka nádobí PTD 704
Teoretický maximální výkon [košů/h] 65
Nejkratší doba programu [s] 55
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min] 200
Standardní a doplňkové programy 3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštidlo (DOS) –
Interní změkčovač vody (WES) –
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky 820–855/600/651
Rozměry koše [mm] 500 x 500/500 x 530/500 x 540
Připojení vody studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/třífázový proud) [kW] 9,7/4,1
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Příslušenství Miele Professional – 
pro optimální výkon celého systému

Miele Professional je zárukou kvalitních myček nádobí a inovativních procesních technolo-
gií. Příslovečná kvalita Miele se však odráží i v komplexním programu příslušenství pro ještě 
jednodušší, rychlejší a efektivnější mytí. S pečlivě zvolenými čisticími prostředky a pohotovým 
servisem Miele tak vzniká unikátní všestranný systém: System4Shine od Miele Professional.

Koše a nástavce
Příslušenství Miele Professional zahrnuje nejrůznější 
koše a nástavce, které každý předmět v mycím prostoru 
bezpečně zajistí na svém místě – pro optimální kvalitu čištění.
•  koše na sklenice a sady košů na sklenice
•  koše a toulce na příbory
•  koše na talíře a šálky
•  bistro koše a univerzální koše
•  koše na tácy a nosiče košů 

Další příslušenství
•  podstavec otevřený/uzavřený v různých výškách
•  odkapávací vany
•  sady pro ochranu proti páře
•  zadní stěna CN
•  změkčovač vody, demineralizační patrony



Aktivní ochrana životního prostředí:
Papír tohoto prospektu je bělený 100 % bez chloru 

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

Immer Besser
Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik 
řídí jasnou filozofií: Immer Besser - Vždy 
lepší. Tento výstižný slogan je základem pro 
příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a 
inovativnost označení „Made in Germany“. 
Příslib, který dává profesionálním uživatelům 
jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající
Nekompromisní spolehlivost výrobků a servisu 
je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně 
Miele nejlepší a nejdůvěryhodnější znač-
kou. Renomovaná vyznamenání, jako jsou 
ceny MX Award, iF a reddot Design Awards 
i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, 
dokládají vynikající pozici Miele také s ohle-
dem na design, management kvality a šetrné 
zacházení se zdroji.

Kompetentní
Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional 
s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, 
myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční přístro-
je. Pečlivě sladěné příslušenství, komplexní 
poradenství a pohotový servis umožňují dosáh-
nout za pomoci přístrojů Miele vždy optimální 
výkon a hospodárnost.

  

  

Miele Professional na internetu
• podrobné informace týkající se technických

údajů, vybavení a příslušenství
• ke stažení prospekty ke skupinám výrobků 
  a oblastem použití
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