ΠΡΌΚΛΗΣΗ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΤΗΚΕ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ.

Κάνει το σιδέρωμα απόλαυση:
Το νέο επαγγελματικό σύστημα
σιδερώματος με ατμό PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ
ΣΙΔΈΡΩΜΑ
ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΠΟΤΈ ΤΌΣΟ ΕΎΚΟΛΟ

Η φροντίδα ιματισμού και συγκεκριμένα το σιδέρωμα είναι
μέρος της καθημερινής σας εργασίας, αλλά όχι η κύρια
εργασία σας; Για να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνουν έτσι
τα πράγματα και ότι θα μπορείτε να αφοσιώνεστε στις
κύριες αρμοδιότητές σας, η Miele προσφέρει τώρα την
επαγγελματική λύση MIELE PIB 100.
Ο συνδυασμός σίδερου, γεννήτριας ατμού και επιφάνειας
σιδερώματος μικρού μεγέθους, συγκεντρώνει τα καλύτερα
χαρακτηριστικά δύο κόσμων: Πρακτικό όσο και μια οικιακή
συσκευή αλλά και δυνατό, γρήγορο και ανθεκτικό για να
αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της επαγγελματικής
χρήσης.

ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΠΟΛΛΈΣ
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Το PIB 100 είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για
αψεγάδιαστο ιματισμό και για να σιδερώνετε γρήγορα
φορτία ιματισμού που μόλις έχουν πλυθεί χωρίς να
απασχολείται το προσωπικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η χρήση του ενδείκνυται ιδιαίτερα για ξενοδοχεία,
εστιατόρια, καθώς και για μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων.
Χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ατμού ακριβείας,
αυτό το σύστημα σιδερώνει μπλούζες, στολές, παντελόνια
και πουκάμισα εργασίας στην εντέλεια για τουλάχιστον
τρεις ώρες. Ευαίσθητα βραδινά φορέματα ή σακάκια
μπορούν να φινιριστούν με το steamer υψηλής απόδοσης.
Και γιατί να μην μεταφέρετε το σιδερωτήριο για την
καλύτερη εξυπηρέτησή σας; Κανένα πρόβλημα: η μικρή
ελαφριά μονάδα σας ακολουθεί πάνω στα σχεδόν
αθόρυβα ροδάκια της και στήνεται πάλι εύκολα σε χρόνο
μηδέν χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα 1-2-Lift*.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του PIB 100 είναι τόσο
απλή που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ακόμα και
πελάτες ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό. Χάρη στη
διαισθητική οθόνη, το σύστημα σιδερώματος είναι απλό
στη χρήση και με την πιστοποίηση CE υπάρχει εγγύηση σε
περίπτωση βλάβης.
Επομένως, μην εκπλαγείτε αν το σιδέρωμα γίνει
μελλοντικά η αγαπημένη ασχολία στην επιχείρησή σας.

*Πατέντα EP 2 169 108 B1

ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ PIB 100
Όταν οι συμβατικές οικιακές συσκευές αγγίζουν τα όριά τους μετά από ώρες συνεχόμενης χρήσης, το PIB 100
αποδεικνύεται ένα δυνατό και ανθεκτικό πολυεργαλείο. Τα πολυάριθμα χαρακτηριστικά του θα σας εντυπωσιάσουν σε
τρία επίπεδα: την άνεση, την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΆΝΕΣΗ

Σύστημα 1- 2-Lift – Τοποθέτηση και μάζεμα σε
δευτερόλεπτα
Δύο κινήσεις, καμία προσπάθεια – χάρη στο
πατενταρισμένο σύστημα 1-2-Lift*, το PIB 100 είναι έτοιμο
προς χρήση αμέσως και μαζεύεται εξίσου γρήγορα.
Μεγάλο δοχείο νερού – Μεγαλύτερη χωρητικότητα για
μεγαλύτερα φορτία ιματισμού
Χωρητικότητα 4,5 l για τουλάχιστον 3 ώρες σιδερώματος
χωρίς διακοπές.
ComfortZone – Μεγάλη επιφάνεια σιδερώματος
Το μπροστινό μέρος ενός πουκαμίσου σιδερώνεται χωρίς
να του αλλάξετε θέση.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: αν πρέπει να διακόψετε το σιδέρωμα για να κάνετε κάτι επείγον, το PIB 100 προσφέρει
έξυπνη βοήθεια. Χάρη στην ασφαλή λειτουργία AutoOff, το σύστημα σβήνει αυτόματα μετά από 25 λεπτά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Ευκρινής οθόνη ακριβείας –
Βοήθεια με μια ματιά
Με την ενσωματωμένη οθόνη του PIB 100, θα έχετε
πάντα άμεση πρόσβαση στις σημαντικές πληροφορίες
που χρειάζεστε, όπως για παράδειγμα στην τρέχουσα
κατάσταση συσκευής, στα διαστήματα αφαλάτωσης και
στο επίπεδο νερού.
Αυτόματο ξέβγαλμα για εξαιρετικά ευχάριστο
σιδέρωμα
Η αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος αφαιρεί τα
κατάλοιπα αλάτων από τη γεννήτρια ατμού για εγγυημένη
υψηλή απόδοση ανά πάσα στιγμή.

ΑΠΡΌΣΚΟΠΤΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Σίδερο χειρός SoftCare με κυψελωτή πλάκα
σιδερώματος –
Ήπιο με τα υφάσματα
Ένα λεπτό φιλμ ατμού, μόνο από τη Miele, επιτρέπει στο
σίδερο να γλιστράει πάνω στα ρούχα εύκολα και
αποτελεσματικά**.
Δυνατός ατμός – Επαγγελματική ποιότητα με το
άγγιγμα ενός κουμπιού
Με πίεση ατμού 4 bar και απόδοση 100 g/λεπτό ακόμα
και τα πιο σκληρά υφάσματα σιδερώνονται άψογα.

*Πατέντα EP 2 169 108 B1
**Πατέντα EP 2 233 632 B1

ΠΟΙΌΤΗΤΑ MIELE PROFESSIONAL ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ

Σύστημα σιδερώματος με ατμό

PIB 100

Οθόνη

Μονή γραμμή απλού κειμένου

Δοχείο νερού [l]

4,5

Ατμός

4,0 bar, 100 g/λεπτό

Επιφάνεια σιδερώματος [Π/Β mm]

1.190/405

Εξωτερικές διαστάσεις [Υ/Π/Β mm]

970/470/1.510

Εξωτερικές διαστάσεις (διπλωμένο) [Υ/Π/Β mm]

1.200/470/402

Διασύνδεση χρήστη
• Απλή καθημερινή λειτουργία με οδηγίες σε
μορφή κειμένου
• Κατάσταση λειτουργίας και ένδειξη service
που εμφανίζονται σε μορφή κειμένου στην
οθόνη
• Αυτόματη αφαλάτωση με το άγγιγμα ενός
κουμπιού, ανάλογα με τη σκληρότητα νερού
• Επιλογή γλώσσας διασύνδεσης χρήστη για
την εξυπηρέτηση κάθε χρήστη
Ασφάλεια λειτουργίας
• CoolDown – το σίδερο σβήνει αυτόματα μετά
από 3 λεπτά
• AutoOff – το σύστημα σιδερώματος με ατμό
σβήνει αυτόματα μετά από 25 λεπτά
• Ασφαλής λειτουργία σύμφωνα με την Οδηγία
περί Μηχανημάτων για επαγγελματικές
εφαρμογές

*Πατέντα EP 2 169 108 B1
**Πατέντα EP 2 233 632 B1

Απλή χρήση
• Πρακτικά ροδάκια για εύκολη μεταφορά
• Έτοιμο για χρήση σε δύο κινήσεις χάρη στο
πατενταρισμένο σύστημα* 1-2 Lift
• ErgoLift – ρύθμιση ύψους χωρίς βαθμίδες για
τέλειο ύψος εργασίας (83-102 cm)
• Δύο αποθηκευτικοί χώροι για το σίδερο και τα
εξαρτήματα
Κορυφαία χαρακτηριστικά
• Μεγάλο δοχείο νερού χωρητικότητας 4,5 l για
σιδέρωμα μεγάλης διάρκειας, χωρίς διακοπές
• Κάλυμμα επιφάνειας σιδερώματος υψηλής
ποιότητας και διαπερατότητας
• Σίδερο με πατενταρισμένη κυψελωτή πλάκα
σιδερώματος** για γρήγορη κατανομή ατμού
και εύκολο σιδέρωμα
• Αποτελεσματικές κινήσεις για τους ώμους
των ρούχων στη μεγάλη επιφάνεια
σιδερώματος με ComfortZone
• Λειτουργική επιφάνεια σιδερώματος – η
λειτουργία διόγκωσης και αναρρόφησης
διασφαλίζουν βέλτιστη χρήση ατμού και
τοποθέτηση ρούχων
• Μεγάλος όγκος ατμού και υψηλή πίεση για
τέλειο φινίρισμα υφασμάτων με πολλές
στρώσεις
• Η ενσωματωμένη θέρμανση μειώνει τη
συγκέντρωση υδρατμών στην επιφάνεια.

Πρόσθετα εξαρτήματα
• Αντικολλητική πλάκα σιδερώματος με κλιπ
για την προστασία των διακοσμητικών
στοιχείων των ρούχων και την αποφυγή
γυαλάδων στα σκούρα υφάσματα
• Πρακτικό steamer για φινίρισμα και
φρεσκάρισμα ρούχων που είναι κρεμασμένα

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
MIELE EXPERIENCE CENTER
Λεωφ. Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
801 222 4444 (εκτός Αττικής*)
210 679 4444 (εντός Αττικής*)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
MIELE EXPERIENCE CENTER
Βασιλίσσης Όλγας 194
54 655 Θεσσαλονίκη
2311 2 97 599
e-mail: info@miele.gr
www.miele-professional.gr
ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία
ΤΗΛ.: (+357) 22 451 999
SERVICE: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
FAX: (+357) 22 451 909
e-mail: miele.infoline@miele.gr

* Οι χρεώσεις κλήσεων εξαρτώνται απο τον εκάστοτε πάροχο
τηλεφωνίας. Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος:
Το φυλλάδιο αυτό έχει τυπωθεί σε χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο.
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