
Extra gyorsan tiszta edények: 
Új ProfiLine generáció, mindössze 17 perces mosogatási idővel .

Miele Professional. Immer Besser.

Poharak, tányérok, és evőeszközök
17 perc alatt minden tiszta



Tökéletes eredmények 
    a legrövidebb időn belül

Professzionális teljesítmény. Otthoni kényelemben.
Világunk egyre gyorsabb lesz – az idő, mint erőforrás pe-
dig egyre értékesebbé válik. A naptárunk, mindennapjaink 
teljesen betáblázva, igényeink óriásiak. Megállásra nincs 
időnk.

Az új ProfiLine mosogatógépeket az ipari területen tá-
masztott magas követelmények teljesítésére fejlesztettük 
ki – így egyesítik a legújabb Miele Professional készülékek 
technológiáját a prémium háztartási modellek kényelmével 
és formatervével: az intuitív kezelés, az intelligens funkciók 
és nyolc, rövid időtartamú program gondoskodik arról, 
hogy a tökéletes tisztaságú edény a lehető legrövidebb 
időn belül ismét rendelkezésére álljon. 

A Miele ProfiLine gépek a 
megszokott előnyök mellett 
még valamit nyújtanak: 

szabadidőt. 



      Az új ProfiLine főbb 
jellemzői:

Rugalmas kosarak
sok edényhez és az egyszerű berakodáshoz.

Hosszú élettartamú alkatrészek,
12 500 teljes programhoz és akár napi 5 mosogatási ciklushoz.

17 perces programidő,
hogy az edény gyorsabban rendelkezésre álljon, és rend legyen a konyhában. 

Intuitív felület
a kényelmes kezelésért és a maximális felhasználói biztonságért.

Beállítható utóöblítési hőmérsékletek
a vírusok hatékony elpusztításáért és a kiváló higiéniáért.

     Irodák, iskolák, otthonok
Az edény azonnal használatra kész

Rohanó mindennapjainkban nincs idő arra, hogy 
órákat várjunk a mosogatógépre. 

A ProfiLine segítségével az edény néhány percen belül 
használatra kész: az új mosogatógépeket tartós, ipari igé-
nyekre terveztük, ugyanakkor a kiváló minőségű háztartási 
készülékek kezelési kényelmét kínálják. Ennek köszön-
hetően a ProfiLine tökéletes belépőt biztosít a professzi-
onális mosogatógépek világába – minden olyan környezet-
ben, ahol nagyon sok a szennyes edény, és kevés az idő.

Irodák, ügynökségek, 

napközik, óvodák, iskolák 

és többszemélyes 

háztartások 



Kényelmes funkciók  
        Villámgyorsan kristálytiszta

17 perces programidő
A lenyűgözően rövid, csupán 17 perces programidőnek köszönhetően a ProfiLine gépek háromszor gyorsabban mo-
sogatnak, mint a háztartási mosogatógépek. Így villámgyorsan ismét a rendelkezésére áll a tiszta edény – a konyhai 
környezet pedig rendezett marad.

Példás higiénia
A speciális intenzív és higiéniás programok > 70 °C-os hőmérsékletet érnek el – ezenkívül a higiénikus 
tisztítóhatás érdekében megnövelhetők az utóöblítési hőmérsékletek. 



3D-MultiFlex-fiók
A leengedhető középső és oldalsó résznek 
köszönhetően most az étkészlet kisebb da-
rabjait, például a kávéscsészéket is elhelyez-
heti az evőeszközfiókban. 

Egyszerű csatlakoztatás
Plug&Play: a ProfiLine gépeket csatlakozásra készen, 
csatlakozókábellel és -dugóval szállítjuk. Egyszerűen állítsa 
fel, csatlakoztassa a vízhálózathoz, dugja be és kapcsolja 
be. 

Intuitív kezelés
Az összes program intuitív módon, érintőgombokkal ve-
zérelhető. A hangos szimbólumok és a szöveges formá-
ban megjelenő fontos tartalmak meggyorsítják a program-
választást, továbbá megelőzik a kezelési hibákat.  

Knock2open
Átgondolt: a ProfiLine PFD 104 SCVi mosogatógépek 
kitűnően beleilleszkednek a fogantyú nélküli konyhákba – 
és automatikusan kinyílnak, ha kétszer a készülék előlap-
jára koppintunk. 

Rugalmas kosárkialakítás
Az állítható elemek és a csúszásmentes anyagok rugalmas elhelyezést tesznek lehetővé, valamint biztonságosan tartják 
az edényeket és az evőeszközöket a legjobb tisztítási eredmények érdekében. 

FlexCare pohártartó 
A lehajtható pohártartókban hosszú szárú  
borospoharak is kíméletesen helyezhetők el a szilikon-
párnáknak köszönhetően.  

Osztható tüskesor, hogy több tálkát helyezhessen el 
A felső kosárban minden második tüskesor lehajtható,  
így több csészealj és tálka mosogatható el optimálisan.   

12 500 teljes program
A ProfiLine mosogatógépeket 12 500, a felhasználásra 
tipikusan jellemző program teljes lefutásának megfelelő 
élettartamra vonatkozóan teszteljük laboratóriumi körülmé-
nyek között, és akár napi 5 mosogatási ciklusra terveztük 
meg.

Masszív anyagok
Az erős igénybevételnek kitett alkatrészek masszív, hosszú 
élettartamú anyagokból készülnek, melyeket szigorú 
tesztelésnek vetettünk alá és tartós, ipari igénybevételre 
terveztünk.

Sima felületek
A kezelőelem felületén nincsenek barázdák vagy más 
olyan helyek, ahol szennyeződés rakódhatna le. Minden 
felület fáradtság nélkül letörölhető, és hozzájárul a jobb 
higiéniához.



Melyik ProfiLine-t válasszam, hogy
gyorsabban végezzek a mosogatás-
sal?

PFD 101
Szabadon álló készülék fedéllel és jégfehér előlappal

PFD 101U
Pultba építhető készülék jégfehér előlappal

PFD 101i
Beépíthető készülék

PFD 102i
Beépíthető készülék BrilliantLight világítással

PFD 103 SCi XXL
Beépíthető készülék XXL mosogatótérrel és BrilliantLight 
világítással

PFD 104 SCVi XXL
Teljesen beépíthető készülék XXL mosogatótérrel  
és BrilliantLight világítással



Tudományosan igazolt hatékonyság a vírusok ellen.* 

* Az Integratív Higiéniai és Virológiai Intézet burkos és burok nélküli vírusoknak (pl. koro-
na- vagy influenzavírusok) a tesztelt Higiénia és Intenzív programban való eltávolításáról,
valamint a burkos vírusoknak (beleértve a noro- és adenovírusokat is) a tesztelt Rövid és
Univerzális programban való eltávolításáról kiállított tanúsítványa szerint. A vizsgálatok
során minden esetben a Miele ProCare Shine 11OB (ajánlott adagolási mennyiség: 30 g),
12GC és 10GC tisztítótermékeket használták.

Miele ProfiLine mosogatógépek 

a vírusok több, mint  

99,9%-át eltávolítják.*
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