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

Odpovídají vysokým nárokům na výkon a design
Myčky nádobí až pro 5 mycích cyklů za den

Časté mytí, velké hory nádobí
Snídaně, polední přestávka, schůze, jednání
se zákazníky, různé akce – ve spoustě
podniků je mnoho příležitostí, po nichž
se musí rychle umýt větší množství nádobí.
Ať už kuchyňky v kancelářích nebo agenturách, stejně jako v showroomech, klubech
a kuchyňských studiích – myčky nádobí
ProfiLine jsou s velmi krátkými programy
do 17 minut profesionálním řešením pro
vynikající výkony v pracovním dni. Aniž bychom se museli zříci plného komfortu domácí
myčky nádobí.

Perfektní výkon a design
Také v domácnostech s vysokými nároky na
výkon a design jsou myčky nádobí ProfiLine
perfektním řešením. S připojením na teplou
vodu a třífázový proud poskytují přístroje
maximální efektivitu. Ve variantách s mycím
prostorem XXL a integrovanou příborovou
zásuvkou se umyje velmi důkladně a šetrně
14 jídelních sad.

Myčky nádobí Miele ProfiLine odpovídají
bezpečnostním předpisům pro profesionálně
využívané myčky nádobí (využívání přístroje
mimo domácnost) analogicky se směrnicí
o strojních zařízeních 2006/42/ES.
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Vysoké nároky
Pro hygienické požadavky ve školkách,
školách nebo domovech pro seniory
a domech s pečovatelskou službou a také
pro velmi vysoké výkony v komerčních gastronomických provozovnách doporučujeme
profesionální myčky nádobí Miele Professional. Podle provedení přístroje může myčka
umýt nádobí při velmi vysokých teplotách
nebo v krátkém programu za pouhých 50
sekund, což odpovídá výkonu až 1 300 talířů
za hodinu.

S Miele Professional se rozhodujete pro
vynikající kvalitu, výkon a efektivitu. Kvalitní
přístroje, které každý den spolehlivě naplní
všechna očekávání, objasňují důvěru profesionálních uživatelů: 97 % všech zákazníků by
si znovu koupilo přístroj Miele Professional.*

Flexibilní košové vybavení a speciální programy mytí zajišťují perfektní ochranu nádobí
a skla. Riedel "THE WINE GLASS COMPANY"
doporučuje myčky nádobí Miele.

*Průzkum provedený nezávislým institutem "Mercuri International"

Spolehlivost
Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci jednáme dnes stejně jako
dříve se zodpovědností k našim výrobkům a postupům, k našim
spolupracovníkům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům.
•  Vývoj produktů důsledně zaměřený na kvalitu, trvanlivost
a udržitelný rozvoj
•  Inovace "Made in Germany", které ovlivňují celé odvětví
•  Produktový design vyznamenaný již několikrát za ergonomii
a funkčnost
•  Komplexní systémová řešení od jednoho dodavatele
•  Nízké provozní náklady po celou dobu používání
•  Vynikající zákaznické služby s rozsáhlou sítí servisních techniků
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Přednosti nových myček 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, inteligentní 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.

Komfortní propojení se sítí
Chcete ušetřit čas, abyste se mohli soustředit na důležité
věci? To není problém! Ať už doma nebo na cestách – díky síťovému
propojení vaší nové myčky nádobí ProfiLine máte nové možnosti,
jak získat při náročném všedním dni více pohodlí, kvality a bezpečnosti.
Pomocí bezplatných aplikací Miele Apps*, Miele@mobile nebo
mielepro@mobile můžete kdykoliv a kdekoliv komunikovat se svým
přístrojem, ovládat výběr programu, dotazovat se na zbývající dobu
chodu nebo kontrolovat stav naložení. Jen několikerým kliknutím si
prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu pohodlně objednáte
tablety do myčky a další spotřební materiál.
*Minimální požadavek: Android 4.2+ / iOS 9+

Automatické dávkování tekutých mycích prostředků
Pomocí externího dávkovacího modulu lze dávkovat tekuté mycí
prostředky velmi pohodlně a vždy optimálně.

Nízké hodnoty spotřeby
Ekologická úspora nákladů: myčky ProfiLine přesvědčí velmi nízkou
spotřebou a jsou známé svou maximální efektivitou. Už při vývoji
produktů pro nás platí: Optimální výsledky mytí při použití recyklovatelných materiálů a pouze nezbytně nutné množství vody, energie
a čisticích prostředků.
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Další výhody nových myček nádobí ProfiLine*

*v závislosti na modelu

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 výrazně tišší než běžný hovor.

Exkluzivně

u Miele

Patentovaná¹⁾ příborová zásuvka 3D+
Variabilita je zaručena díky inteligentní příborové zásuvce 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

Exkluzivně

u Miele

Patentovaná funkce²⁾ AutoOpen
Při zvoleném dodatečném sušení se na konci mycího programu automaticky mírně pootevřou dvířka myčky. Díky tomu se k nádobí dostane
čerstvý vzduch a umývané předměty, jako například plastové nádobí, se
dokonale vysuší. Speciální vedení vzduchu chrání vaši pracovní desku
před vlhkostí.

²⁾ Evropský patent EP 1 080 681

Exkluzivně

u Miele

Perfect GlassCare³⁾
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
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Exkluzivně

u Miele

BrilliantLight⁴⁾
Ovládáno automaticky: čtyři LED žárovky optimálně nasvítí kompletní
vnitřní prostor vaší myčky nádobí.

⁴⁾ Patent DE 10 2007 008 950.5

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. Pomocí 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

Exkluzivně

u Miele

ComfortClose
Praktické: dvířka můžete mimořádně snadno otevírat a zavírat,
zůstanou v každé požadované poloze.
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Význam jednotlivých piktogramů
Přehled všech symbolů pro myčky nádobí ProfiLine

Na následujících stranách je v
tabulkách znovu uveden podrobný přehled všech myček nádobí
Miele ProfiLine. Produkty Miele
mají obecně mnoho různých
funkcí a vlastností.

Perfect GlassCare2)
Informuje, zda je přístroj vybaven
funkcí Perfect GlassCare

Nejdůležitější vlastnosti jsou
uvedeny přímo nad produktem
ve tvaru ikon, aby bylo možné
rozlišení na první pohled. Pro
rychlejší přehled najdete na této
stránce stručné vysvětlení všech
používaných symbolů.

Sušení AutoOpen3)
Informuje, zda je přístroj vybaven
sušením AutoOpen

Tato patentovaná2) technologie
zajistí šetrnou péči o vaše sklenice

Energetická účinnost
Informuje o třídě energetické
účinnosti

Na konci mycího programu se automaticky otevřou dvířka myčky

V nabídce jsou třídy energetické
účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Nejkratší program
 dává dobu trvání nejkratšího
U
programu mytí v minutách.

Nejkratší program trvá 17 minut
a dosáhne se při připojení k 3 N AC
400 V, 50 H a využití teplé vody.

Síťové propojení (WiFiConn@ct)
Informuje, zda je přístroj způsobilý
pro síťové propojení.
Přístroj je vybaven W-Lan a je
způsobilý pro síťové propojení.
Pro využití mobilních aplikací pro
nejvyšší komfort obsluhy.

BrilliantLight4)
Informuje, jestli je přístroj vybaven
vnitřním osvětlením
Hlučnost
Uvádí hlučnost přístroje v decibelech (dB)
Nejtišší myčky nádobí mají hlučnost
od 38 dB v mycím programu "Extra
tichý". Maximální hodnota je kolem
46 dB.

Mytí příborů
Uvádí systém umístění příborů
u dané myčky nádobí.
U patentované příborové zásuvky
3D+1) lze upravit výšku, šířku
a hloubku

4 Power LED zajišťují perfektní
osvícení vnitřního prostoru

Automatické dávkování tekutého
prostředku
Informuje, jestli lze přístroj připojit
k automatickému dávkování
tekutého prostředku.
 řístroj lze připojit k externímu
P
dávkovacímu modulu (volitelné
příslušenství) pro automatické dávkování tekutého prostředku (obojí
lze obdržet od Miele).

1) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2) Patent: EP1080681B1
3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Patent: EP 2233061B1
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Myčky nádobí ProfiLine
Přehled přístrojů

* Model určený pro vestavbu/bez přední desky
** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz
Upozornění:
Z důvodu zvláštních nároků na hygienu a kapacitu doporučujeme
školkám, školám, domovům pro seniory a pečovatelským domům,
jakož i provozovnám z oblasti gastronomie profesionální myčky
PG 8056 a PG 8057 TD od Miele Professional.

Typové/prodejní označení
Výkon
Max. mycích cyklů za den
Doba krátkého programu v minutách**
Design
Ovládací panel/způsob ovládání
Displej
Komfort
ComfortClose
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího
modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení)
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin
Kontrola funkce
Hospodárnost
Energetická účinnost / účinek sušení
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)
Spotřeba vody v l/spotřeba el. energie v kWh v programu ECO
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh v programu ECO
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
Intenzivní mytí
Rychlé, lehké mytí
Šetrné mytí sklenic
Label program
Programy pro speciální požadavky
Košové uspořádání
Umístění příborů
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare
Počet jídelních souprav
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
Topný výkon v kW / jištění
Celkový příkon v kW při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V
50 Hz
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na
Připojení studené nebo teplé vody (15 °C–60 °C)
Provedení/rozměry/hmotnosti
Provedení
Odskok soklu (mm)
Rozsah dodávky/barva přední strany/boční stěny
Vnější rozměry V/Š/H [mm]/hmotnost, netto [kg]
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PG 8130 ProfiLine

PG 8130 U ProfiLine

PG 8130 i* ProfiLine

5
17

5
17

5
17

Rovný panel/tlačítko pro volbu
programu
1řádkový textový displej

Rovný panel/tlačítko pro volbu
programu
1řádkový textový displej

Rovný panel/tlačítko pro volbu
programu
1řádkový textový displej

•

•

•

•

•

•

45
•/•
Displej

45
•/•
Displej

A++/A
0,60 kWh
13,8 litrů/0,927 kWh
3 864 litrů/262 kWh

A++/A
0,60 kWh
13,8 litrů/0,927 kWh
3 864 litrů/262 kWh

45

•/•

Displej
A++/A
0,60 kWh
13,8 litrů/0,927 kWh
3 864 litrů/262 kWh

•

•

•

•/•
•/•

• /•
•/•

•/•
•/•

8
Intenzivní/hygiena 75 °C
Krátký/univerzální 65 °C
Sklenice 50 °C
ECO 52 °C
Studený/předmytí, plast

8
Intenzivní/hygiena 75 °C
Krátký/univerzální 65 °C
Sklenice 50 °C
ECO 52 °C
Studený/předmytí, plast

8
Intenzivní/hygiena 75 °C
Krátký/univerzální 65 °C
Sklenice 50 °C
ECO 52 °C
Studený/předmytí, plast

Koš na příbory
MaxiComfort/4
13

Koš na příbory
MaxiComfort/4
13

Koš na příbory
MaxiComfort/4
13

•/•

• /•

•/•

•/•
•

•/•
•

•/•
•

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 × 16 A

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 × 16 A

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 × 16 A

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

Volně stojící přístroj, s pracovní
deskou
–
S víkem/bílá/bílá
845/598/600/69

Podstavný přístroj bez pracovní
desky
30–95
Bez víka/bílá/pozinkovaná
805/598/600/69

Vestavný přístroj/bez přední
desky
30–95
Bez víka/CleanSteel/pozinkovaná
805/598/570/59

•

•

•

Myčky nádobí ProfiLine
Přehled přístrojů

* Model určený pro vestavbu/bez přední desky
** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz
Upozornění:
Z důvodu zvláštních nároků na hygienu a kapacitu doporučujeme
školkám, školám, domovům pro seniory a pečovatelským domům,
jakož i provozovnám z oblasti gastronomie profesionální myčky
PG 8056 a PG 8057 TD od Miele Professional.

Typové/prodejní označení standardní varianta (60 × 81 cm)
Typové/prodejní označení varianta XXL (60 × 85 cm)
Výkon
Max. mycích cyklů za den
Doba krátkého programu v minutách**
Design
Ovládací panel/způsob ovládání
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
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin
Kontrola funkce
Hospodárnost
Energetická účinnost / účinek sušení
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)
Spotřeba vody v l/spotř. el. energie v kWh (v programu ECO)
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO)
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
Intenzivní mytí
Rychlé, lehké mytí
Šetrné mytí sklenic
Label program
Programy pro speciální požadavky
Košové uspořádání
Umístění příborů
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare
Počet jídelních souprav
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
Topný výkon v kW / jištění
** Celkový příkon v kW při připojení na teplou vodu a 3N AC
400 V 50 Hz
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na
Připojení studené nebo teplé vody (15 °C–60 °C)

PG 8131 i ProfiLine*
–

–
PG 8132 SCi XXL ProfiLine*

–
PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*

5
17

5
17

5
17

Šikmý panel/tlačítko pro volbu
programu
1řádkový textový displej

Šikmý panel/tlačítko pro volbu
programu
1řádkový textový displej

Integrovaný panel/tlačítko
pro volbu programu
1řádkový textový displej

•
•

•
•

•
•

•

•

•

45
•/•
Displej

45
•/•
Displej

A++/A
0,60 kWh
13,8 litrů/0,927 kWh
3 864 litrů/262 kWh

A++/A
0,60 kWh
13,8 litrů/0,941 kWh
3 864 litrů/266 kWh

45

• /•

Optická a akustická
A++/A
0,60 kWh
13,8 litrů/0,941 kWh
3 864 litrů/266 kWh

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

8
Intenzivní/hygiena 75 °C
Krátký/univerzální 65 °C
Sklenice 50 °C
ECO 52 °C
Studený/předmytí, plast

8
Intenzivní/hygiena 75 °C
Krátký/univerzální 65 °C
Sklenice 50 °C
ECO 52 °C
Studený/předmytí, plast

8
Intenzivní/hygiena 75 °C
Krátký/univerzální 65 °C
Sklenice 50 °C
ECO 52 °C
Studený/předmytí, plast

Koš na příbory
MaxiComfort/4
13

Příborová zásuvka 3D+
MaxiComfort/4
14

Příborová zásuvka 3D+
MaxiComfort/4
14

•/•

•/•

• /•

•
•
•

•
•
•

•

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 × 16 A

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 × 16 A

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 × 16 A

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

•

•

–

•

•
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Miele, spol. s r.o.
Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
professional@miele.cz
www.miele-professional.cz
Servis
Tel.: 800 MIELE 1 (800 643 531)
Fax: 543 553 119
Po-Pá 7:30-17:30
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
info@miele.sk
www.miele.sk

Immer besser
Už od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik
řídí jasnou filozofií: "Immer besser – Vždy
lepší". Tento výstižný slogan je základem
pro pověstnou kvalitu, trvalou udržitelnost
a inovativnost označení "Made in Germany".
Je to závazek, který dává profesionálním
uživatelům jistotu, že se rozhodli pro ten
správný výrobek.

Vynikající
Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů
i servisu je důvodem, proč zákazníci
pravidelně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější
značkou. Renomovaná vyznamenání, jako jsou
ceny MX Award, iF, reddot Design Award
a Německá cena za trvale udržitelný rozvoj,
dokládají vynikající pozici Miele také v oblasti designu, managementu kvality a vztahu
k životnímu prostředí.

Kompetentní
Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional
s mimořádnou důkladností kvalitní pračky,
sušičky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční
automaty. Pečlivě vybrané příslušenství,
komplexní poradenství a pohotový servis
umožňují dosáhnout za pomocí přístrojů Miele
vždy optimální výkon a efektivitu.

Miele Professional na internetu
•  Podrobné informace k technickým datům,
výbavě a příslušenství
•  Stažení prospektů ke skupinám
produktů, okruhům použití atd.
www.miele-professional.cz

Aktivní ochrana životního prostředí:
Papír tohoto prospektu byl bělen 100 % bez chlóru.
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