
A SmartBiz ismeri az Ön igényeit:  

Mindössze 36 perc/öblítési ciklus
Plug & Play

Intuitív kezelés

Megfelel a gépekről szóló irányelvnek
100% Miele minőség

Miele Professional. Immer Besser.

SmartBiz.
A mosogatógép egy új 
perspektívából.



2

Az Ön belépője a profi  
mosogatás területére
A SmartBiz mosogatógépek nemcsak a tiszta edényeket, hanem az Ön igényeit is szem előtt tartják: 
az intelligens ipari megoldás mindössze 36 perces programfutási idő mellett kiváló tisztítási eredményt biztosít.

SmartBiz kis vállalkozásoknak

Minden követelményre  
a megfelelő megoldás
A mindennapi rohanásban az edényeknek gyorsan és higiéniai szempontból kifogástalanul 
kell ismét az Ön rendelkezésére álljanak. A Smartbiz mosogatógépeket kifejezetten az ipari 
mosogatás szigorú követelményeire fejlesztettük ki, és így az ideális megoldást jelentik, 
amikor pl. irodákban és közösségi munkaterekben, kis panziókban, reggelit is biztosító 
szálláshelyeken, napközikben, óvodákban, iskolákban, valamint egyéb, háztartásokhoz 
hasonló üzemekben naponta többször kell mosogatni. Mint a professzionális edényápo-
lás optimális készülékei, a SmartBiz készülékek egyesítik a mindennapi alkalmasságot, 
rugalmasságot és felhasználói biztonságot – és a mindennapokat hatékonyabbá, biztonsá-
gosabbá, valamint kényelmesebbé tevő funkciókat és jellemzőket kínálnak.

Nincs közte az Ön iparága?
Keressen minket bizalommal – garantáljuk, hogy közösen 
tökéletes megoldást találunk az üzeme számára!
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Óvodák

Irodák és közösségi munkaterek

Panziók és reggelit is biztosító szálláshelyek
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Új SmartBiz mosogatógép: 
A professzionális ipari megoldás hozzáadott 
értékkel.

Mindössze 36 perc programfutási idő
Kiváló tisztítási eredmények a legrövidebb időn belül: az intelligens mosogatási technikának és egy nagy teljesítményű fűtőszi-
vattyúnak köszönhetően a SmartBiz készülékek az erősen szennyezett edényeket is újra ragyogóvá varázsolják, mindössze 
36 perc alatt. Ezért ők jelentik az ideális megoldást, ha naponta többször kell edényeket gyorsan és tisztán elmosogatni. 

Egyszerű csatlakoztatás Plug&Play megol-
dással
Csatlakoztatásra kész: csatlakozókábellel és dugasszal – a SmartBiz mosogatógépek egyszerűen csatlakoztathatók a ház-
tartásokban fellelhető 230V-os dugaszolóaljzatba, és máris indításra készek! 

Komfort kosárfelszereltség
Bőséges hely és maximális rugalmasság: a jól megtervezett edénykosarakban minden darab megfelelő távolsággal 
kerül egymás mellé, hogy a szennyeződést maradéktalanul el lehessen távolítani. A kosarak kihajtható tüskesorokkal és 
csészetartókkal rendelkeznek, hogy a nagy tányéroktól kezdve a kávéscsészéken át, az értékes borospoharakig minden 
mosogatnivalót biztonságosan el lehessen helyezni.  

Alacsony fogyasztási értékek
Gyors és hatékony: a mindössze 36 perces rövid programfutási idő, valamint az intelligens mosogatási technika, amely nem 
használ több vizet, energiát és tisztítószert a feltétlenül szükségesnél, költségeket takarítanak meg és kímélik a környezetet. 
A SmartBiz mosogatógépek az E energiahatékonysági osztályba tartoznak.

SmartBiz.
A mosogatógép egy új 
perspektívából.
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Kiváló mosogatási teljesítmény
Magas tisztítási és utánmosogatási hőmérsékletű speciális programok gondoskodnak a higiéniai szempontból kifogásta-
lan edényekről. Különösen azokon a területeken, ahol naponta kell különböző személyek után rengeteg edényt elmosni, 
döntő jelentőségű a kiváló eredmény. 

Intuitív kezelés
Egyszerű és magától értetődő: a különböző mosogatóprogramok és beállítások gyorsan és intuitívan, 
gombnyomással választhatók ki. Mind a nyolc programot nyelvileg semleges szimbólum jelöli, az egyszerű szöveges kijel-
ző pedig a hátralévő időről és az aktuális mosogatási hőmérsékletről tájékoztat – tehát tökéletes, ha különböző felhaszná-
lók használják a készüléket. 

Megfelel a gépekről szóló irányelvnek
Biztonság a teljes csapat számára: a SmartBiz mosogatógépek teljes mértékben megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/
EK irányelvnek, amely átfogó biztonsági előírásokat határoz meg az ipari készülékekre, és ezzel biztosítja az Ön munkatár-
sai védelmét a mindennapi munkavégzés során. 

100% Miele Professional minőség
A Miele Professional minőség tartósan kifizetődik. Ipari gépeink intelligens mosogatási technikával kombinált teljesítőké-
pességükkel és hosszú élettartamukkal tökéletesen beleillenek az ipari környezetbe, ahol alapvető elvárás a kiváló tisztítási 
teljesítmény, a maximális hatékonyság és a legmagasabb higiéniai követelmények teljesítése. Kiterjedt szervizhálózattal 
rendelkező szolgáltatóként mindig találunk kifogástalan ipari megoldást az Ön egyéni használati módjára.

Kényelmes hálózatba kötés
Kényelmes vezérlés okostelefonnal és tablettel: a Miele@mobile appal Ön pl. vezérelheti a programválasztást, lekérdezheti 
a hátralévő időt, vagy ellenőrizheti a töltési szinteket – mindezt bármikor és bárhonnan.
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A SmartBiz további jól megtervezett jellemzői

A mosogatógép 
egy új perspektívából.

>    Alacsony zajszint 
 
 Psssszt: a SmartBiz mosogatógépek 45–46 dB(A) alacsony zajértékkel mosogatnak – és üzemelnek 
 ezzel lényegesen halkabbak, mint egy átlagos beszélgetés hangereje.

>   A pillanatok alatt száraz edényekért
 
 Még a kényes mosogatnivalók, például a műanyag edények is megszáradnak, mire kiveszik őket. A mosogatóprogram végén 
 automatikusan kinyíló ajtónak köszönhetően automatikusan, kézi beavatkozás nélkül elindul a szárítási folyamat. 
 
 

>   Hajszálpontos adagolás
 
 Automatikus, kényelmes, precíz: a SmartBiz mosogatógépekre csatlakoztatható egy külső adagolómodul, 
 amely pontosan adagolja a folyékony tisztítószert. Ezzel csökkenti a költségeket, kíméli a környezetet és védi a csapatát, 
 mivel a tisztítószert többé nem kell kézzel adagolni. 

>   Összehangolt tisztítószerek
 
 A ProCare Shine sorozatba tartozó tisztítószereket és öblítőszereket kifejezetten a Miele Professional mosogatógépekben 
 történő használatra tervezték. A gondosan testreszabott formulájukkal lehetővé teszik a professzionális edényápolást és 
 garantálják a gépekkel való ideális összeférhetőséget, amely gazdaságosságot és csillogó eredményeket biztosít.
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Adatok, tények, specifikációk

A hozzáadott értékről pár szóban

Még kisebb futásidejű gépekre van szüksége? A Miele Professional „Profiline 
mosogatógépeit“ ajánljuk – szívesen adunk tanácsot Önnek!

PFD 100 SmartBiz mosogatógép 
• Mindössze 36 perces program-időtartam
• Hely 13 teríték számára
• Intuitív kezelés és egyszerű szöveges kijelző
• E energiahatékonysági osztály
•  szárítástámogatás a szabadalmaztatott 

AutoOpen funkciónak köszönhetően
Megfelel a gépekről szóló 2006/EK/42 irányelvnek
• Csatlakozókábellel és dugasszal csatlakoztatásra kész
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