UUTTA
Uudet Miele ProfiLine -astianpesukoneet
Astiat tehokkaasti puhtaaksi muutamissa minuuteissa –
useita kertoja päivässä

Nopea, tehokas, tehty vaativaan käyttöön
Jopa 5 pesukertaa päivässä

Usein toistuva pesu, paljon pestäviä
astioita
Aamiainen, lounastauko, kokoukset, asiakastapaamiset, erilaiset tapahtumat – monissa
yrityksissä on runsaasti tilaisuuksia, joiden
jälkeen tarjoiluastiat on saatava puhtaiksi.
ProfiLine-astianpesukoneet tekevät puhdasta
jälkeä erittäin nopeasti, jopa 17 minuutissa.
Olipa kyse toimistojen tai myyntitilojen kahvikeittiöistä taikka esittelytiloista, kerhotiloista
tai keittiöstudioista , ne ovat ammattimainen
ratkaisu yhdistettynä kodinkoneen käyttömukavuuteen.

Suorituskyvyn ja muotoilun täydellisyyttä
ProfiLine-astianpesukone on täydellinen
ratkaisu myös sellaisille kotitalouksille, jotka
arvostavat nopeita pesuaikoja ja tyylikästä
muotoilua.
Kuumavesiliitännän ja kolmivaihevirran ansiosta laitteet ovat mahdollisimman tehokkaita.
XXL-pesutilalla ja integroidulla ruokailuvälinelaatikolla varustetut mallit pystyvät pesemään
14 hengen astiaston puhtaaksi perusteellisesti
ja hellävaraisesti.

Näin löydät sinulle sopivimman astianpesukoneen:
www.astianpesukoneeni.fi

Miele ProfiLine -astianpesukoneet täyttävät
konedirektiivin 2006/42/EY mukaiset ammattikäyttöisiä astianpesukoneita koskevat turvallisuusmääräykset (laitteiden käyttö kotitalouksien ulkopuolella).
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Lisätarpeita?
Kun kohteena ovat päiväkodit, vanhainkodit,
palvelutalot, koulut ja ravintola-ala, joissa
astianpesukoneelta vaaditaan suurempaa
kapasiteettia ja/tai korkeampaa hygieniaa,
suosittelemme malleja PG 8055, PG 8056,
PG 8059 ja PG 8166. Konemallista riippuen
voidaan astiat puhdistaa joko erittäin korkeita
lämpötiloja käyttäen tai pikaohjelmalla vain
50 sekunnissa, jolloin pesukapasiteetti on
1300 lautasta/h.

Hankkimalla Miele Professional -astianpesukoneen saat erinomaista laatua, suorituskykyä
ja tehokkuutta. Korkealaatuiset koneet
täyttävät päivittäisen työskentelyn asettamat
vaatimukset ansaiten ammattikäyttäjien luottamuksen: 97 % kaikista asiakkaista ostaisi
uudelleen Miele Professional-laitteen.*

Joustava korivarustelu sekä erityiset pesuohjelmat kohtelevat astioita ja lasiesineitä
täydellisen hellävaraisesti. Riedel, "THE WINE
GLASS COMPANY", suosittelee Mielen
astianpesukoneita.

*Mercuri International -instituutin tekemä kyselytutkimus

Luotettavuus
Olemme perheyritys jo neljännessä sukupolvessa ja olemme aina toimineet vastuullisesti tuotteidemme ja valmistusmenetelmiemme, työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme sekä luonnonvarojen suhteen.
•  Tuotekehityksemme painopistealueet ovat johdonmukaisesti laatu,
kestävyys ja ympäristöystävällisyys.
•  Toiminnallemme leimaa-antavat innovaatiot "Made in Germany"
•  Monipuolisesti hyvään ergonomiaan ja toiminnallisuuteen tähtäävä
tuotesuunnittelu
•  Kokonaisjärjestelmäratkaisu yhdeltä toimittajalta
•  Alhaiset käyttökustannukset koko käyttöiän ajan
•  Erinomainen huoltovalmius nopeavasteisen asiakaspalveluverkoston
avulla
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Uusien Miele ProfiLine -astianpesukoneiden tärkeimmät tuoteominaisuudet

Erittäin lyhyet ohjelma-ajat
Ovatko erittäin lyhyet ohjelma-ajat ja loistavat pesutulokset sinulle
tärkein asia? Siinä tapauksessa uudet ProfiLine-astianpesukoneet ovat
täydellinen valinta: kuumavesi- ja kolmivaiheliitännät, älykäs pesutekniikka ja tehokas kiertovesipumppu takaavat parhaimmillaan vain 17
minuutin pesuajan ja optimaalisen puhdistustuloksen. Hyödynnä monet
innovatiiviset ominaisuudet, joiden avulla saat astiasi loistavan puhtaiksi nopeasti joka päivä.

Mukavasti verkossa
Haluatko säästää aikaa, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin?
Järjestyy helposti! Olitpa kotona tai liikkeellä, uuden ProfiLine-astianpesukoneesi verkottaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia, jotka antavat arkipäivään dynaamista mukavuutta, elämänlaatua ja turvallisuutta.
Kommunikoit laitteen kanssa milloin tahansa ja missä tahansa käyttämällä ilmaisia älypuhelinsovelluksia Miele Apps*, Miele@mobile ja
Mielepro@mobile. Voit esimerkiksi ohjata ohjelman valintaa, katsoa
jäljellä olevan toiminta-ajan tai tarkastaa täyttötasot.
Tämä ominaisuus on saatavissa vuoden 2018 aikana.
*Vähimmäisvaatimus: Android 4.2+ / iOS 9+

Nestemäisen pesuaineen automaattinen annostus
Helposti, turvallisesti ja aina oikea määrä pesuainetta lisävarusteena
saatavan nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelumoduulin
avulla.

Alhaiset kulutusarvot
Säästä kustannuksia ympäristöystävällisesti: ProfiLine-astianpesukoneilla on vakuuttavan pienet kulutusarvot, ja ne ovat tunnetusti
hyvin tehokkaita. Jo tuotekehityksessä ohjenuorana on, että optimaaliset pesutulokset tulee saada aikaan kierrätettävillä materiaaleilla ja
käyttämällä vain ehdottoman välttämätön määrä vettä, energiaa ja
puhdistusaineita.
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Muita uusien ProfiLine-astianpesukoneiden etuja*

*ominaisuudet mallikohtaisia

Alhainen äänitaso
Uusien ProfiLine-astianpesukoneiden äänitaso on vain 45 dB:n (A),
joten ne pesevät astiat hiljaisesti puhtaaksi. Äänitaso on jopa selvästi
hiljaisempi kuin normaali puhe.

Patentoitu¹⁾ 3D-ruokailuvälinelaatikko+
Älykäs 3D-ruokailuvälinelaatikko+ tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja.
Leveys, korkeus ja syvyys ovat monipuolisesti säädettävissä ja sopeutuvat mitä erilaisimpiin täyttötilanteisiin. Keskiosassa olevien taitettavien
piikkirivien ansiosta saat enemmän tilaa isoille aterimille, esimerkiksi
salaattiottimille tai kokkiveitsille. Säädettävät sivuosat antavat mahdollisuuden asettaa korkeajalkaisia laseja myös yläkoriin. Enemmän
joustavuutta täydellisen pesutuloksen saavuttamiseksi.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1

Patentoitu²⁾ AutoOpen-toiminta
Kun lisäkuivaus on valittuna, astianpesukoneen luukku avautuu pesuvaiheen lopuksi automaattisesti ja jää jonkin verran raolleen. Näin raikasta
ilmaa pääsee astianpesukoneeseen ja jopa muoviastioiden kuivaustulos
on hyvä. Erityinen ilmanohjaus suojaa työtasoasi kosteudelta.

²⁾ Eurooppapatentti EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾
Pehmeä vesi puhdistaa astiat paremmin, mutta saattaa olla vahingollista laseille. Siksi ProfiLine-astianpesukoneet on varustettu patentoitulla
Perfect GlassCare³⁾ -teknologialla. Näin varmistetaan, että huuhteluveden kovuusaste on aina optimaalinen.
Lasejasi käsitellään aina hellävaraisesti – jotta saat niistä kauan iloa.

³⁾ Eurooppapatentti EP 1 457 153 B
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BrilliantLight⁴⁾
Automaattinen ohjaus: neljä tehokasta LED-lamppua valaisee kirkkaasti
koko sisätilan. Astiakorit on helppo täyttää ja tyhjentää astianpesukoneen oman sisävalaistuksen ansiosta.

⁴⁾ Patentti DE 10 2007 008 950.5

Erittäin joustava
Kattavan ja erittäin joustavan korivarustuksen ansiosta lasit, astiat ja
ruokailuvälineet puhdistuvat täydellisesti. FlexAssist-merkkien avulla
näet yhdellä silmäyksellä, mitä säädettäviä elementtejä voit siirtää, jotta
voit mukauttaa korin tarpeisiisi. FlexCare-lasinpitimillä korkeajalkaiset
lasit sijoittuvat turvallisesti koriin. Näin taataan täydellinen ja hellävarainen pesu.

Hyvä pesuhygienia
Kun taukotilan tai kahvihuoneen keittiössä on usean henkilön käyttämiä astioita, on hyvästä hygieniasta huolehtiminen erittäin tärkeää.
Uudet ProfiLine-astianpesukoneet toimivat puhdasvesijärjestelmällä.
Tällöin saadaan erittäin hygieeninen pesutulos, varsinkin käytettäessä
"Hygienia"-ohjelmaa, jossa on korkeat pesu- ja huuhtelulämpötilat.

ComfortClose
Käytännöllistä: luukku on erittäin kevyt avata ja sulkea ja se jää auki
juuri haluamaasi asentoon.
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Mitä kuvakkeet tarkoittavat?
Kaikki ProfiLine-astianpesukoneen symbolit yhdellä silmäyksellä

Seuraavilla sivuilla olevissa
taukoissa kaikki Miele ProfiLine
-astianpesukoneet esitellään yksityiskohtaisesti. Miele-tuotteilla
on monia erilaisia toimintoja ja
ominaisuuksia.

Perfect GlassCare2)
Näyttää, onko laitteessa Perfect
GlassCare

Tärkeimmät ominaisuudet on
esitetty kuvakkeina suoraan tuotteen yläpuolella, joten laitteiden
erojen arviointi on mahdollista
yhdellä silmäyksellä. Nopeamman yleiskuvan saamiseksi näet
tällä sivulla kaikkien käytettyjen
symbolien lyhyen kuvauksen.

AutoOpen-kuivaus3)
Näyttää, onko laitteessa AutoOpenkuivaus

Tämä patentoitu2) tekniikka
varmistaa, että laseja käsitellään
hellävaraisesti

Energiatehokkuus
Näyttää energiatehokkuusluokan

Tarjolla on energiatehokkuusluokat
välillä A+++ -20 % – A+.

Lyhyin ohjelma-aika
 äyttää lyhyimmän pesuohjelman
N
suoritusajan minuuteissa.

Lyhyin ohjelman suoritusaika on
17 minuuttia ja saavutetaan, kun
laite on liitetty 3N AC 400 V/50 Hz
sähköliitäntään ja kuumaan veteen.

Äänitaso
Ilmoittaa äänenvoimakkuuden
desibeleissä (dB)

Pesuohjelman lopussa astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti

Verkottaminen (WiFiConn@ct)
Näyttää, onko laite verkottamiskelpoinen.
Laitteessa on WiFi, ja se voidaan
liittää tietoverkkoon. Hyvä käyttömukavuus älypuhelinsovellusten
avulla.

BrilliantLight4)
Näyttää, onko laitteessa sisävalaistus
4 teho-LEDiä antavat täydellisen
sisävalaistuksen

Korkein äänitasoarvo on 45 dB.
Automaattinen nestemäisten aineiden annostus
Näyttää, voiko laitteen liittää automaattiseen annostelulaitteeseen.
Ruokailuvälineiden puhdistus
 äyttää, mihin ruokailuvälineet
N
voidaan sijoittaa pesua varten.
Patentoitu 3D-ruokailuvälinelaatikko+1) on muunneltavissa korkeus-,
leveys- ja syvyyssuunnassa

 aitteen voi liittää ulkoiseen
L
annostelumoduuliin (lisävaruste)
nestemäisten puhdistusaineiden
automaattista annostelua varten.

1) Patentti: EP 2201887B1, DE
102008062761B3
2) Patentti: EP1080681B1
3) Patentti: EP 2120671B1, DE
102007008950B4
4) Patentti: EP 2233061B1
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ProfiLine -astianpesukoneet
Tuotetiedot

** Liitettynä kuumaan veteen ja 3N AC 400 V/50 Hz -sähköliitäntään
Huomautus:
Hygieniaan ja kapasiteettiin liittyvien erikoisvaatimusten johdosta
suosittelemme päiväkoteja, kouluja, hoitokoteja ja ravintoloita
käyttämään Miele Professional -sarjan astianpesukoneita PG 8055,
PG 8056 tai PG 8059.

Tuotetiedot XXL-malleille (60 x 85 cm)
Teho
Pesukertoja päivässä enintään
Pikaohjelman kesto minuuteissa**
Muotoilu
Ohjaustaulu / käyttötapa
Näyttö
Käyttömukavuus
BrilliantLight
ComfortClose
Nesteannostelu G 80 ProfiLine -annostelumoduulin avulla (lisävaruste)
Äänen tehotaso dB(A) re 1 pW
Jäljellä olevan ajan näyttö / ajastettu käynnistys 24 tuntiin asti
Toiminnan tarkastus
Tehokkuus ja kestävyys
Energiatehokkuus/Kuivaustulos
Kulutusarvot kuumavesiliitännällä (ECO-ohjelmassa)
Vedenkulutus l / sähkönkulutus kWh (ECO-ohjelmassa)
Vuotuinen kulutus, vesi l / sähkö kWh (ECO-ohjelmassa)
FlexiTimer-ajastin ja EcoStart
Pesutuloksen laatu
Puhdasvesijärjestelmä
AutoOpen-kuivaus
Kiertoilmaturbokuivaus
Perfect GlassCare
Pesuohjelmat
Pesuohjelmien lukumäärä

PG 8133 SCVi XXL ProfiLine

5
17

5
17

Kallistettu ohjaustaulu /
ohjelmanvalintapainikkeet
1-rivinen tekstinäyttö

Täysintegroitu ohjaustaulu /
ohjelmanvalintapainikkeet
1-rivinen tekstinäyttö

•
•
•

•
•
•

•/•

•/•

A++/A
0,60 kWh
13,8 l / 0,941 kWh
3864 l / 266 kWh

A++/A
0,60 kWh
13,8 l / 0,941 kWh
3864 l / 266 kWh

45

Näyttö

45

Optinen ja akustinen

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Tehopesu 75 °C*
Hygieniapesu 82 °C
Lyhyt 70 °C* / Yleispesu 65 °C*
Lasit 50 °C
ECO 52 °C
Kylmä esihuuhtelu, Muovit
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Tehopesu 75 °C*
Hygieniapesu 82 °C
Lyhyt 70 °C* / Yleispesu 65 °C*
Lasit 50 °C
ECO 52 °C
Kylmä esihuuhtelu, Muovit

3D-Ruokailuvälinelaatikko +
MaxiComfort/4
14

3D-Ruokailuvälinelaatikko +
MaxiComfort/4
14

•/•

•/•

•
•
•

•

Sähköliitäntä

3N AC 400 V/50 Hz

3N AC 400 V/50 Hz

Lämmitysteho kW / sulake

8,1 / 3 x 16 A

8,1 / 3 x 16 A

Kokonaisliitäntäteho (kW) sähköliitännällä 3N AC 400 V/50 Hz

8,3

8,3

Muutettavissa Miele-huollon toimesta jälkiasennuksena arvoon

1N AC 230 V/50 Hz

1N AC 230 V/50 Hz

Kylmä- tai lämminvesiliitäntä (15 °C – 60 °C)

•

•

Ulkomitat K/L/S [mm] / nettopaino [kg]

845/598/570/69

845/598/570/59

Tehopuhdistus
Nopea, kevyt puhdistus
Lasien hellävarainen puhdistus
Luokitusohjelma
Erikoisohjelmat
Korirakenne
Ruokailuvälineet
Korirakenne/FlexCare-lasiteline
Kapasiteetti (täyttömäärä hlön astiasto)
Verkottaminen
Miele@home/WiFiConn@ct
Turvallisuus
Waterproof-vesiturvajärjestelmä (WPS)
Luukun lukitusmahdollisuus
Turvallisuus 2006/42/EY-konedirektiivin mukaisesti
Sähköliitännät

*Huuhtelulämpötila voidaan nostaa 82 °C:een
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PG 8132 SCi XXL ProfiLine

–

•

ProfiLine -astianpesukoneet
Tuotetiedot

** Liitettynä kuumaan veteen ja 3N AC 400 V/50 Hz -sähköliitäntään
Huomautus:
Hygieniaan ja kapasiteettiin liittyvien erikoisvaatimusten johdosta
suosittelemme päiväkoteja, kouluja, hoitokoteja ja ravintoloita
käyttämään Miele Professional -sarjan astianpesukoneita PG 8055,
PG 8056 tai PG 8059.

Tuotetiedot
Teho
Pesukertoja päivässä enintään
Pikaohjelman kesto minuuteissa**
Muotoilu
Ohjaustaulu / käyttötapa
Näyttö
Käyttömukavuus
ComfortClose
Nesteannostelu G 80 ProfiLine -annostelumoduulin avulla (lisävaruste)
Äänen tehotaso dB(A) re 1 pW
Jäljellä olevan ajan näyttö / ajastettu käynnistys 24 tuntiin asti
Toiminnan tarkastus
Tehokkuus ja kestävyys
Energiatehokkuus/Kuivaustulos
Kulutusarvot kuumavesiliitännällä (ECO-ohjelmassa)
Vedenkulutus l / sähkönkulutus kWh (ECO-ohjelmassa)
Vuotuinen kulutus, vesi l / sähkö kWh (ECO-ohjelmassa)
FlexiTimer-ajastin ja EcoStart
Pesutuloksen laatu
Puhdasvesijärjestelmä / AutoOpen-kuivaus
Kiertoilmaturbokuivaus / Perfect GlassCare
Pesuohjelmat
Pesuohjelmien lukumäärä

PG 8130

PG 8130 U|i

5
17

5
17

Suora ohjaustaulu /
ohjelmanvalintapainikkeet
1-rivinen tekstinäyttö

Suora ohjaustaulu /
ohjelmanvalintapainikkeet
1-rivinen tekstinäyttö

•
•

•
•

•/•

•/•

A++/A
0,60 kWh
13,8 l / 0,927 kWh
3864 l / 262 kWh

A++/A
0,60 kWh
13,8 l / 0,927 kWh
3864 l / 262 kWh

45

Näyttö

45

Näyttö

•

•

•/•
•/•

•/•
•/•
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Tehopesu 75 °C*
Hygieniapesu 82 °C
Lyhyt 70 °C* / Yleispesu 65 °C*
Lasit 50 °C
ECO 52 °C
Kylmä esihuuhtelu, Muovit
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Tehopesu 75 C*
Hygieniapesu 82 °C
Lyhyt 70 °C* / Yleispesu 65 °C*
Lasit 50 °C
ECO 52 °C
Kylmä esihuuhtelu, Muovit

Tehopuhdistus
Nopea, kevyt puhdistus
Lasien hellävarainen puhdistus
Luokitusohjelma
Erikoisohjelmat
Korirakenne
Ruokailuvälineet
Korirakenne/FlexCare-lasiteline
Kapasiteetti (täyttömäärä hlön astiasto)
Verkottaminen
Miele@home/WiFiConn@ct
Turvallisuus
Waterproof-vesiturvajärjestelmä (WPS) / Luukun lukitusmahdollisuus
Turvallisuus 2006/42/EY-konedirektiivin mukaisesti
Sähköliitännät
Sähköliitäntä
Lämmitysteho kW / sulake
Kokonaisliitäntäteho (kW) sähköliitännällä 3N AC 400 V/50 Hz
Muutettavissa Miele-huollon toimesta jälkiasennuksena arvoon
Kylmä- tai lämminvesiliitäntä (15 °C – 60 °C)
Asennustapa / mitat / paino

Ruokailuvälinekori
MaxiComfort/4
13

Ruokailuvälinekori
MaxiComfort/4
13

•/•

•/•

•/•
•

•/•
•

3N AC 400 V/50 Hz
8,1 / 3 x 16 A
8,3
1N AC 230 V/50 Hz

•

3N AC 400 V/50 Hz
8,1 / 3 x 16 A
8,3
1N AC 230 V/50 Hz

•

Tuotesarja (vapaasti asennettava)

ProfiLine

Asennusvaihtoehdot

vapaastiseisova työtasolla

ProfiLine
kaapistoon asennettava /
integroitava

Jalustan sisäänveto (mm)

–

Toimituksen sisältö / etu-/sivuseinien väri

kannella / valkoinen / valkoinen

30–95
ilman kantta / CleanSteel /
sinkitty

Ulkomitat K/L/S [mm] / nettopaino [kg]

845/598/600/69

805/598/570/59

*Huuhtelulämpötila voidaan nostaa 82 °C:een
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Miele Oy Professional
Porttikaari 6
01200 Vantaa
puh. 09-875 970
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Immer besser
Perustamisvuodestaan 1899 lähtien perheyhtiö Miele on noudattanut selkeää filosofiaa: Immer besser - Yhä paremmin. Tämä
yritysfilosofia on luonut vakaan pohjan
kuuluisalle laadulle, kestävälle kehitykselle ja
innovaatiovoimalle "Made in Germany". Se on
myös lupaus, joka antaa ammattikäyttäjälle
varmuuden oikeasta hankinnasta.

Vertaansa vailla
Tuotteiden ja palveluiden varmuus on peruste,
jonka vuoksi käyttäjät toistuvasti valitsevat
Mielen parhaaksi ja luotettavimmaksi merkiksi.
Myös toistuvasti myönnetyt kunniamaininnat,
kuten MX Award, iF ja reddot Design Awards
sekä saksalainen kestävän kehityksen palkinto
osoittavat, että Miele on onnistunut myös
muotoilun, laadunvalvonnan ja luonnonvarojen
järkevän käytön saralla.

Aitoa osaamista
Miele Professional on jo vuosikymmeniä kehittänyt ja valmistanut todella laaja-alaisesti korkealaatuisia pesulakoneita, astianpesukoneita,
pesu- ja desinfiointikoneita sekä autoklaaveja.
Huolellisesti valmistetut lisävarusteet, kattavat
neuvontapalvelut ja laaja huoltoverkosto mahdollistavat, että hankkimasi laitteisto saavuttaa
aina parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja
taloudellisuuden.

Miele Professional internetissä
•  Lisätietoja tekniikasta, mallivaihtoehdoista ja
lisävarusteista
•  Esitteitä kaikista tuoteryhmistä ja
käyttäjäsovelluksista
•  Tuote-esittelyjä ja opetusfilmejä YouTubessa
www.miele.fi/professional

Aktiivista luonnonvarojen suojelua:
Tämän esitteen paperi on valkaistu 100 % ilman klooria.
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