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 Miele SmartBiz

Ensimmäinen askel 
ammattikoneiden 
maailmaan.

 Verkkokauppa



Kohtaatko päivittäin tilanteita, joissa toivot, että pyykin- tai astianpesukoneesi hoitaisi hommansa 
nopeammin? Tiivistetysti: jos et pyöritä ammattimaista pesulaa, mutta kotitalouskoneen kapasiteetti ei 
aina riitä, SmartBiz-sarjan koneet on juuri sinua varten tehty.

Millaista liiketoimintaa pyörität? Aamiaismajoitusta, maatilamatkailua, pitopalvelua?  
Jotain muuta palvelualan yritystä, kuten kampaamoa tai kauneushoitolaa? 
SmartBiz-sarja on ensikosketus Mielen maailmankuulujen ammattilaitteiden maailmaan. Ne ovat 
tehokkaampia, nopeampia ja kestävämpiä kuin kotikäyttöön valmistetut laitteet, mutta hinnaltaan 
edullisia raskaan sarjan ammattilaitteisiin verrattuna.

SmartBiz-sarjan pesukone, kuivausrumpu ja astianpesukone pyörivät nikottelematta useita kertoja 
päivässä tuloksesta tinkimättä – asiakkaillasi ja työntekijöilläsi on aina käytössä puhtaat liinavaatteet, 
työvaatteet, pyyhkeet ja astiat jopa ruuhkaisimpana sesonkina. 

SmartBiz-mallit voidaan kytkeä helposti kotikäyttöön tarkoitetun laitteen tilalle suoraan tavalliseen 
pistorasiaan, nämä laitteet eivät tarvitse voimavirtaa tehdäkseen puhdasta jälkeä, vuodesta toiseen.

SmartBiz -laitteet täyttävät Euroopan Unionin ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden direktiivit ja ovat 
siten myös henkilöstöllesi turvallisia käyttää.

Miele SmartBiz – ammattilaisille kuten sinä. 

SmartBiz-laitteet on suunniteltu 
suoriutumaan useista päivittäisistä 
pesukerroista ammattimaisessa 
käytössä vuodesta toiseen. 



Miele SmartBiz
PWM 300 pesukone

SmartBiz
PDR 300 HP kuivausrumpu

Puhdasta pyykkiä nopeasti

Hellä kuivaus pehmeille pyykeille

Kun arkeen täytyy mahtua muutakin kuin pyykinpesua, tarvitset 
pesukoneen, joka tekee takuuvarmasti puhdasta jälkeä ja on heti 
valmis seuraavaan kierrokseen. PWM 300 SmartBiz -pesukone pesee
7 kiloa pyykkiä +60*C pesuohjelmalla 79 minuutissa – liinavaatteet, 
työvaatteet tai pyyhkeet ovat nopeasti uudelleen käytössä. Lyhyt 
ohjelma-aika mahdollistaa useampia pesukertoja yhden päivän aikana.

Päivittäisessä käytössä olevat tekstiilit ovat jatkuvassa, kovassa 
rasituksessa. Siksi ne vaativat hellää huolenpitoa. Energiatehokas PDR 
300 HP SmartBiz lämpökuivausrumpu on täydellinen pari SmartBiz-
pesukoneelle. Kiitos Mielen patentoiman kennorummun, pyykki kuivuu 
erittäin nopeasti, hellävaraisesti ja tasaisesti. 

Lyhyt ohjelma-aika
Vain 79 minuuttia täydelliseen pesutulokseen
Kun pestävät tuotteet on saatava nopeasti takaisin käyttöön, SmartBiz-pesukoneen 
nopeus lyö helposti kotikäyttöön tarkoitettujen pesukoneiden nopeuden ja pesutuloksen.

Kestävät komponentit
Testattu kestämään 15 000 tunnin ammattimainen käyttö
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pesukoneet eivät yllä SmartBiz-pesukoneiden tehoon 
ja kestävyyteen. SmartBiz on jokaista osaa myöten suunniteltu kestämään 10 000 
pesukertaa tai 15 000 käyttötuntia - voit huoletta pestä pyykkiä useita kertoja päivässä.

Huolella valitut materiaalit
Huolettomuutta vuosiksi eteenpäin
Mielen laitteet tunnetaan pitkäikäisyydestään, mikä on seurausta kestävimpien 
materiaalien hyödyntämisestä. Kulumiselle alttiit osat eivät koskaan ole muovia:  
rumpu ja sen osat ovat ruostumatonta terästä, vastapainot valurautaa ja rummun 
vaimentajat ja hihnapyörä painevalettua terästä. Siksi Miele SmartBiz pyörii vielä 
vuosienkin päästä kuin uusi.

Patentoitu tekniikka
takaa parhaan kuivaustuloksen
Mielen patentoima kennorumpu sekä innovatiivinen PerfectDry-järjestelmä pitävät hyvää 
huolta omaisuudestasi, olivat ne sitten työvaatteita, pyyhkeitä tai liinavaatteita.  
Tekstiilit säilyttävät ryhtinsä ja ominaisuutensa vielä useiden pesukertojen ajan.

Energiatehokokuus A+++
Säästöä joka päivä
Laitteiden käyttökustannukset ovat merkittävä osa yrityksen tuloksentekoa.  
SmartBiz-laitteet edustavat A+++ energialuokitusta. Mm. innovatiivisen 
lämpöpumpputeknologian avulla laite käyttää noin 60 % vähemmän energiaa 
tavalliseen kuivausrumpuun verrattuna.

Plug & Play
Kytke pistorasiaan ja käynnistä
Vaikka Miele SmartBiz-sarjan laitteet tarjoavatkin enemmän suorituskykyä kotikäyttöön 
tarkoittuihin laitteisiin verrattuna, ne voi kytkeä tavalliseen pistorasiaan. Töpseli seinään 
ja kone käyntiin, helppoa!



SmartBiz  
PFD 100 astianpesukone

Suunniteltu helpottamaan arkeasi
Kun pestäviä astioita kertyy enemmän kuin yhteen pesukertaan 
päivässä, on aika vaihtaa ammattikäyttöön suunniteltuun 
astianpesukoneeseen. Unohda pesualtaassa lojuvat, vuoroaan 
odottavat astiat ja vaihda hygieenisyyteen. Miele SmartBiz PFD 100 
pesee koneellisen astioita täydellisen puhtaiksi vain 36 minuutissa ja 
on heti sen jälkeen valmis uuteen pesukertaan.

Tarvitsetko vielä enemmän suorituskykyä tai nopeutta? 
Tutustu Professional-sarjan pyykinhoitolaitteisiimme  
sekä astianpesukonemallistoomme.

36 minuutissa
moitteetonta puhtautta
Kiitos älykkään teknologian ja suorituskykyisen, lämpöyksiköllisen kiertovesipumpun, 
SmartBiz pysäyttää kellon 36 minuutin kohdalla, kun tavoitteena on täydellisen puhtaat 
astiat. Kun astiat tarvitsee saada nopeasti takaisin käyttöön, SmartBizin kanssa päiväsi 
tuhraudu odotteluun.

Älykkäät korit
takaavat täydellisen muunneltavuuden
Suuri tilavuus ja muunneltavuus: eri kokoiset astiat löytävät aina paikkansa 
tarkoituksenmukaisissa, muunneltavissa pesukoreissa. Tarjoiluastioista lautasiin ja aina 
arvokkaisiin viinilaseihin - kaikelle on paikkansa!

Tehoa ja nopeutta
ympäristöystävällisesti
Nopeat pesusyklit ja älykkäät vettä, energiaa ja pesuaineita säästävät ratkaisut näkyvät 
pieninä käyttökuluina ja ympäristöystävällisyytenä. 

Täydellistä hygieniaa
& käytön helppoutta
Tinkimätön hygienia on ammattikäytössä oletusarvo. Korkea pesu- ja huuhtelulämpötila 
on avain täydelliseen hygieniaan silloin, kun astioita käyttävät lukuisat eri ihmiset joka 
päivä. Mielen laitteille tyypillisesti SmartBiz on helppo käyttää: eri ohjelmat ja toiminnot 
oppii symbolien ja selkeän tekstinäytön ansiosta jokainen työntekijä ja laitteen käyttäjä.

Hyödynnä SmartBiz-laitteiden tehopotentiaali maksimaalisesti ja käytä 
niissä Mielen ProCare - sarjan pesu- ja huuhteluaineita. ProCare 
-tuotteet on suunniteltu Mielen ammattilaitteiden kanssa täydellisesti
yhteensopiviksi. Pesuaineiden tarkkaan harkittu koostumus tukee
ammattikoneiden ohjelmia ja pesurytmiä. Ankara lialle, hellävarainen
pestäville materiaaleille.

Miele Oy / Professional 
miele.fi/professional 
professional@miele.fi  
puhelin 09-875 97 500


