
Se SmartBiz je vše pod kontrolou:  
Krátký mycí cyklus (36 min.)

Plug & Play

Intuitivní obsluha

V souladu se směrnicí o strojních zařízeních
100 % kvalita Miele

Miele Professional. Immer Besser.

SmartBiz.
Profesionální myčka, která se 
vždy přizpůsobí. 
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Vstup do světa profesionálního 
mytí nádobí
Myčky nádobí SmartBiz myslí nejen na čisté nádobí, ale i na Vaši firmu: 
Inteligentní profesionální řešení Vás přesvědčí vynikajícími výsledky čištění pomocí programů trvajících pouhých 36 minut.

SmartBiz pro malé firmy

Správné řešení 
pro všechny
Během hektického pracovního dne musí být dokonale čisté nádobí opět rychle k dispozici. 
Myčky nádobí SmartBiz byly vyvinuty speciálně pro vysoké požadavky na údržbu nádobí 
v komerční oblasti. Jsou ideálním řešením například pro kanceláře, sdílená pracoviště, 
malé penziony a Bed and Breakfasts, jesle, školky, školy a další firmy, ve kterých je nutné 
nádobí umývat vícekrát za den. Jako optimální přístroj pro vstup do světa profesionální 
péče o nádobí spojují myčky SmartBiz všestrannost, flexibilitu a bezpečnost uživatele. 
Nabízí funkce a vlastnosti, díky kterým bude Váš každodenní život efektivnější 
a pohodlnější.

Nevíte, jak začít?
Neváhejte se na nás obrátit. Společně najdeme správné 
řešení pro Vaši firmu!
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Školky

Kanceláře a sdílená pracoviště

Penziony a Bed&Breakfast
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Nová myčka nádobí SmartBiz: 
Profesionální řešení pro Vaši firmu.

Krátký mycí cyklus (jen 36 minut)
Vynikající výsledky v nejkratším čase. Díky inteligentní technologii mytí a výkonnému tepelnému čerpadlu dokážou přístroje 
SmartBiz znovu rozzářit i silně znečištěné nádobí za pouhých 36 minut. Jsou tak ideálním řešením všude tam, 
kde je potřeba čisté nádobí vícekrát za den.

Snadné připojení Plug & Play
S kabelem a zástrčkou jsou přístroje připraveny k okamžitému provozu. Myčky nádobí SmartBiz se jednoduše připojí 
do běžné 230V zásuvky. 

Košové vybavení Comfort
Mnoho prostoru a maximální flexibilita: umístění nádobí v praktických koších zajišťuje perfektní odstranění všech nečistot. 
Koše jsou vybaveny sklopnými hřebenovými nástavci a úložnými plochami, takže lze bezpečně uložit veškeré nádobí 
od velkých talířů přes šálky na kávu až po kvalitní sklenice na víno.  

Nízká spotřeba
Rychlé a účinné: Krátké programy (36 minut) a inteligentní technologie mytí, která spotřebovává pouze nezbytné množství 
vody, elektrické energie a čisticích prostředků, šetří náklady i životní prostředí. Myčky nádobí SmartBiz se vyznačují třídou 
energetické účinnosti E.

SmartBiz.
Profesionální myčka, která se 
vždy přizpůsobí. 
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Vynikající výkon
Speciální programy s vysokými teplotami čištění a oplachování zajišťují dokonale čisté nádobí. Zvláště 
v odvětvích, v nichž je nutné mýt každý den mnoho nádobí, jsou dokonalé výsledky rozhodující. 

Intuitivní obsluha
Snadné a intuitivní: různé mycí programy lze zvolit rychle a intuitivně stisknutím jediného tlačítka. Všech osm programů 
je označeno jazykově neutrálním symbolem. Textový displej informuje o zbývajícím čase a aktuální teplotě mytí - což je 
praktické, když přístroj používají různí uživatelé. 

V souladu se směrnicí o strojních 

zařízeních
Bezpečnost pro celý tým: myčky nádobí SmartBiz splňují požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, která 
definuje bezpečnostní předpisy pro komerční přístroje a zajišťuje bezpečnost Vašich spolupracovníků při každodenní práci. 

100 % kvalita Miele Professional
Výkonnost a dlouhá životnost našich profesionálních přístrojů v kombinaci s inteligentní technologií jsou vhodné pro 
komerční prostředí, která vyžadují maximální účinnost a dokonalou hygienu. Jako poskytovatel komplexních systémů 
s vlastní servisní sítí pro vás najdeme to pravé řešení.

Komfortní propojení
Pohodlné ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. S aplikací Miele@mobile můžete například volit programy, 
zjišťovat zbývající dobu programu nebo kontrolovat hladinu naplnění – a to kdykoliv a odkudkoliv.
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Další vlastnosti myčky SmartBiz

Profesionální myčka, která se vždy 
přizpůsobí.

>  Nízká hlučnost
  Psssst: myčky SmartBiz vydávají při mytí nádobí hluk pouhých 45–46 dB(A) a jsou tak mnohem tišší, než je normální hlasitost 
rozhovoru v místnosti.

>  Suché nádobí během chvilky
  I nádobí, které je například z plastu, lze sušit až do vyjmutí z přístroje. Díky automatickému otevření dvířek na konci mycího 
programu začne proces sušení automaticky, aniž je nutné ručně zasahovat.

>  Přesné dávkování
  Automatické, pohodlné, přesné: k myčkám nádobí SmartBiz lze připojit malý externí dávkovací modul, který přesně nadáv-
kuje tekuté čisticí prostředky. Tím se snížují náklady, chrání životní prostředí i Váš tým, protože už není nutné ruční dávkování čisticích 
prostředků.

>  Sladěné čisticí prostředky
  Čisticí produkty a leštidla z řady ProCare Shine*  byly koncipovány speciálně pro použití v myčkách Miele Professional.
Díky pečlivě vyváženému složení umožňují mytí nádobí na profesionální úrovni a zaručují ideální kompatibilitu s přístrojem.
* podrobnější informace ke komplexní nabídce čisticích produktů pro myčky Miele Professional na vyžádání
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Údaje, fakta, specifikace

Přidaná hodnota 

Potřebujete ještě kratší programy? Doporučujeme myčky nádobí ProfiLine od 
Miele Professional. Rádi Vám poradíme s výběrem.

Myčka PFD 100 SmartBiz 
• Krátký mycí cyklus (36 minut)
• Místo pro 13 jídelních souprav
• Intuitivní obsluha díky textovému displeji
• Třída energetické účinnosti E
•  Podpora sušení patentovanou funkcí AutoOpen
• V souladu se směrnicí o strojních zařízeních (2006/42/ES)
• S kabelem a zástrčkou připravena k okamžitému připojení



 © Miele & Cie. KG, Gütersloh/č. m. xx xxx xxx/FM 21-1127/Změny vyhrazeny – 09/22
Aktivní ochrana životního prostředí:  
Papír tohoto prospektu je bělený 100 % bez použití 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)

www.miele-professional.cz
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