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Jsem
Master Line

Vaše myčka pro prvotřídní hygienu  
a optimalizovanou organizaci času při každodenní práci.



 

 

  

  

  

Jsem připravena. 
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Jsem MasterLine, Vaše výkonná myčka 
s dlouhou životností. Jsem koncipovaná 
na nejvyšší požadavky profesionálního mytí 
nádobí a usnadním Vám každodenní práci. 

Potřebujete zářivě čisté, hygienicky umyté 
nádobí v nejkratším čase? 

Žádný problém! 
Moderní technologie Miele, intuitivní dotykové 
ovládání a programy trvající jen 5 minut* 
poskytují excelentní výsledky, zkracují pracovní 
procesy a při každém mytí zajistí více času 
pro to nejdůležitější: pro Vaše klienty. 

Jsem 
zde pro Vás.

Abyste měli více času na Vaše klienty, hosty či pacienty,
postarám se o hygienické mytí v:

domovech pro seniory a pečovatelských zařízeních

školkách a školách, na úřadech

nemocnicích a na klinikách

  hotelích, penzionech, restauracích a cateringových 
provozech



M

Velmi krátké programy (pouhých 5 minut*)  

Speciální programy a technologie Dry+ 

Intuitivní dotykové ovládání  

Nové atributy komfortu a bezpečnosti 

Flexibilní design košů  

Propojení s Miele MOVE

MasterLine

* Délka programu závisí na připojení v místě 
instalace. 5 minut při připojení na  
3N AC 400 V, 50 Hz a vodu s teplotou 65 °C.
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Jsem účinná proti virům.
Hygiena je alfa i omega – zvláště v nemocnicích 
a pečovatelských zařízeních. Spolehlivě odstra-
ním 99,999 % bakterií většiny druhů – dokonce 
i v programu „Super krátký“  za pouhých 

5 minut! Ani viry** jako například koronavirus 
nebo norovirus nemají žádnou šanci. 

Sofistikovaný systém s přívodem čerstvé 
vody do každé fáze programu, vysoká 
teplota oplachování 85 °C* a speciálně 
vyvinuté hygienické a sušicí programy 
dosahují vynikajících výsledků mytí 
v nejkratším čase. Díky tomu jsem 
optimálním řešením pro pečovatelská 
zařízení, školky a kliniky, ve kterých 
je rozhodující maximální mycí výkon 
a hygienická bezpečnost.

Umývám 
hygienicky.

*    Maximální teploty mytí závisí na modelu. 
**  V programech Hygiena plus příp. Hygiena (dle typu modelu) se 

odstraní více než 99,9 % obalených a neobalených virů (např. 
koronavirů, norovirů a chřipkových virů) – s použitím čisticích 
prostředků Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB a 12 GC.



MasterLine

Suším bez ručního dosoušení. 
Inovativní technologie Dry+ rychle a hygienicky 
nezávadně usuší Váše nádobí a dokonce 
i plastové díly. Talíře, šálky, příbory a další 
tak lze hned znovu použít. Časově náročné 
ruční dosoušení? 
Ne se mnou!

Odstraním i rtěnku.
Potřebujete dokonale odstranit zbytky kávy, čaje 
nebo dokonce rtěnku? Není nic lehčího! Díky 
profesionální mycí technice rozpustím i znečiště-
ní, která se jinak musí odstranit ručně.
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min5
M Touch Basic

M Touch Flex

Zářivě čisté nádobí ihned k dispozici. 
Inteligentní mycí technika, jednoduché 
připojení na teplou vodu a výkonné čerpa-
dlo topného okruhu umožňují dosažení 
vysokých teplot pro optimální výsledky 
mytí v nejkratším čase. 
Ve spojení s intuitivním dotykovým ovládá-
ním, novými komfortními funkcemi 
a flexibilním designem košů obratem ruky 
umyji i velké množství nádobí.    

Stačí 5 minut. 
Málo času? Žádný problém! Program „Super 
krátký“ se postará o dokonalé umytí během 
pouhých 5 minut*. Tak zvládnete jednoduše 
až 40 mycích cyklů za den. Další prosím …

Snadná obsluha.
Díky řídicím jednotkám M Touch Basic a 
M Touch Flex máte rychlý přístup k oblíbeným 
programům a individuálně upravíte důležitá 
nastavení – intuitivivně pomocí textů a symbolů 
ve 32 jazycích.  

Varianta M Touch Flex s barevným displejem 
poskytuje další výhodu: dotykem můžete mimo 
jiné měnit názvy programů a procházet jednotli-
vými kroky pomocí názorných sekvencí 
„how-to“. Jednoduše, bezpečně, pohodlně.

*  Délka programu závisí na připojení v místě instalace. 5 minut 
při připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz a vodu s teplotou 65 °C.

Umývám 
rychle.



Dokonale čisté nádobí 
Nové funkce pro mimořádné výsledky mytí 
a delší životnost. Zámek dvířek chrání před 
neautorizovaným přístupem při probíhajícím 
programu. Kontrola síta předchází možnému 
poškození tím, že brání zbytkům jídla, aby se 
dostaly do mycího oběhu. 

Optimalizovaný design košů.
Několikrát denně velké množství nádobí? 
Díky dvěma mycím úrovním a flexibilní konstrukci 
disponuje myčka velkým množstvím místa pro 
šálky, talíře a příbory. Ať se jedná o sklenice, 
varné hrnce nebo mísy na salát, optimalizovaný 
design košů zajišťuje více prostoru, bezpečné 
uložení a ergonomickou obsluhu.  

MasterLine
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Propojení se síti.
Miele MOVE: díky připojení k síti lze dokumen-
tovat všechny programy a optimalizovat mycí 
cykly. Intuitivní řídicí obrazovka a přímé servisní 
rozhraní pomáhají urychlit a zdokonalit procesy. 
Ještě nikdy nebyla příprava nádobí, sklenic a 
příborů tak transparentní, účinná a profesionál-
ní. Udělejte další krok: miele.cz

* Podle regionu.

40 mycích cyklů za den.
Díky speciálním a krátkým programům 
a komponentům s dlouhou životností zvládne 
myčka snadno až 40 mycích cyklů za den. 
Ideální řešení pro hotely a penziony, restaurace, 
úřady nebo školy, které jsou každý den 
odkázané na vysoký počet mycích cyklů. 40x

za den

Mytí na vysoké úrovni: flexibilně nastavitel-
né parametry, automatické dávkování a 
v neposlední řadě připojení k Miele MOVE* 
ze mě po celou dobu životnosti dělají 
mimořádně hospodárnou profesionální 
myčku. Kromě toho je moje instalace 
obzvlášť snadná a pohodlná a mohu být 
rychle uvedena do provozu.

Umývám 
účinně.

mycích cyklů



MasterLine

Snadná vestavba.
Praktické držáky pro připojovací hadice vody 
a elektrické kabely a pohodlné nastavení výšky 
usnadňují vestavbu do výklenků nebo vysokých 
skříní. 
Tak se přístroj bez problémů vejde do každé 
kuchyňské linky. 
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Myslet dopředu se vyplatí: 
Pracuji s komponenty s dlouhou životností 
z recyklovatelných materiálů a používám 
účinné technologie jako například Dry+ 
a automatické dávkování čisticího 
prostředku, abych při každém mytí šetřila 
vodu, elektrickou energii a čisticí 
prostředky. 

Jsem ekologická.
Trvalé používání, těžce odstranitelné zbytky, 
různé druhy nádobí: jsem testovaná na 28 000 
mycích cyklů a bez problémů čelím enormním 
požadavkům profesionálního mytí. Kvalitní 
materiály a inteligentní technologie zajišťují 
i po tisících mycích cyklů výsledky jako první 
den.

Zbavím Vás všech starostí.
Vedle optimalizovaných řešení mytí přicházím 
ještě s dalšími výhodami ze světa Miele 
Professional: rozsáhlým poradenstvím k našim 
přístrojům a podporou v podobě služby 24/7, 
servisními smlouvami na míru, a praktickým 
příslušenstvím. 

Splňuji směrnici o strojních zařízeních.
Ochrana práce na prvním místě: aby byl Váš 

personál chráněný při denní práci, vyhovuji 
v plném rozsahu požadavkům evropské směrni-
ce o strojních zařízeních (2006/42/ES).

Umývám 
ekologicky.

28 000
testováno na tento 
počet cyklů



Vybavení PFD 400
Speed

PFD 401
Speed 
Plus

PFD 404
Hygiene

PFD 405
Hygiene 

Air

PFD 407
Hygiene 
Bonus

Ovládání

M Touch Basic

M Touch Flex

Programy a výkon

Nejkratší program [min] 8 5 5 5 5

Výkon počítaný v talířích [ks/h] 285 456 456 456 456

Počet programů 9 11 12 12 12

  – z toho hygienických programů 1 1 2 2 3

Max. teplota oplachování [°C] 70 70 85 85 93

Změnitelné názvy programů

Vybavení

AutoOpen/AutoClose

Blokace dvířek (na přání chráněno kódem)

Kontrola síta

Sušení Dry+

Kondenzátor par

Dávkovače

Kombinovaný dávkovač ve dvířkách

Zásobník na sůl ve dvířkách

DOS volitelně, s ukazatelem hladiny naplnění

Přípojka pro externí DOS modul [bez DOS/s DOS] 1/– 2/1 2/1 2/1 2/1

Rozměry přístroje

Vnější rozměry v | š | h [mm] – volně stojící přístroj 835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

Vnější rozměry v | š | h [mm] – podstavný přístroj 820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 595

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 595

Přípojka vody (max. 65 °C, max. 60 °dH)

Počet přípojek vody 1 2 2 2 2

MasterLine

Všechny modely jsou v nabídce v provedení jako volně stojící nebo podstavné 

přístroje v lotosově bílé barvě nebo v nerezu.

Jsem 
flexibilní.
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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)


