Μόνο το SmartBiz
μπορεί!
Miele Professional. Immer Besser.
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Νέες αφίξεις από τη Miele Professional:

Το νέο μοντέλο στον
κόσμο της επαγγελματικής
φροντίδας ιματισμού
Είτε έχετε κομμωτήριο, αρτοποιείο είτε μικρή επιχείρηση: οι επισκέπτες και οι πελάτες περιμένουν
από εσάς καθαριότητα, τάξη και αψεγάδιαστο ιματισμό. Το οικονομικό πλυντήριο και στεγνωτήριο
της νέας σειράς SmartBiz σχεδιάστηκαν ειδικά για επαγγελματική χρήση και διακρίνονται για τους
σύντομους κύκλους πλύσης, την ανθεκτικότητα και τα υποδειγματικά αποτελέσματά τους.
Και τα δύο μοντέλα είναι Plug & Play, έτοιμα προς χρήση και είναι τα ιδανικά προϊόντα για
αξιόπιστο πλύσιμο και στέγνωμα.

100 % ποιότητα Miele
για επαγγελματίες σαν και εσάς
Πιο δυνατά, γρήγορα και ανθεκτικά από τις οικιακές συσκευές: τα
SmartBiz έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε πολλούς
κύκλους πλύσης την ημέρα σε επαγγελματικό περιβάλλον και
αντέχουν περισσότερο στον χρόνο με εντατικούς ρυθμούς
λειτουργίας σε σχέση με τις οικιακές συσκευές.
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SmartBiz
πλυντήριο ρούχων PWM 300

Καθαρά ρούχα
στους πιο σύντομους
χρόνους
Σε μια έντονη και πιεστική ημέρα εργασίας, είναι
σημαντικό ο ιματισμός να καθαρίζεται άψογα και να
είναι έτοιμος προς χρήση σε χρόνο μηδέν. Το πλυντήριο
ρούχων PWM 300 SmartBiz εγγυάται απόλυτη
καθαριότητα και παρέχει σύντομους κύκλους πλύσης
(πλύση στο πρόγραμμα Βαμβακερά 60 βαθμούς C,
με πλήρες φορτίο και ζεστό νερό σε μόνο 79 λεπτά),
διασφαλίζοντας ότι ο ιματισμός σας είναι έτοιμος προς
χρήση ξανά σε διπλάσια ταχύτητα. Έχει σχεδιαστεί για
15,000 ώρες λειτουργίας.

SmartBiz
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας PDR 300 HP

Ήπιο στέγνωμα για απαλά ρούχα
O επαγγελματικός ιματισμός καταπονείται έντονα κάθε
μέρα – και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται καλή και απαλή
φροντίδα. Το ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο με
αντλία θερμότητας SmartBiz PDR 300 HP είναι το ιδανικό
ταίριασμα για το πλυντήριο ρούχων SmartBiz. Χάρη στον
πατενταρισμένο κυψελωτό κάδο Miele, προστατεύει τα
υφάσματα και με το PerfectDry προσφέρει ένα έξυπνο
σύστημα για άμεσα αποτελέσματα στεγνώματος. Έτσι, ο
ιματισμός σας στεγνώνει πιο γρήγορα και πολύ πιο απαλά.
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Μόνο το SmartBiz
μπορεί!
Προγράμματα γρήγορης πλύσης

79 ΛΕΠΤΆ
για άριστα αποτελέσματα
ΜΌΝΟ ΣΕ

Τις ημέρες που σας περιμένει πολλή δουλειά, ο ιματισμός σας πρέπει να είναι έτοιμος
ξανά προς χρήση γρήγορα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το πλυντήριο ρούχων SmartBiz
επιτυγχάνει πολύ σύντομους κύκλους πλύσης μόνο 79 λεπτών* και πλένει πιο γρήγορα από
τα αντίστοιχα επαγγελματικά πλυντήρια. Ακόμα και αν πρέπει να βάλετε πλυντήριο πολλές
φορές μέσα σε μια ημέρα, είναι σίγουρο ότι θα έχετε πάντα φρέσκο ιματισμό.

Ανθεκτικά υλικά

ΕΛΕΓΜΈΝΑ ΓΙΑ
15.000 ΏΡΕΣ
έντονης λειτουργίας
Οι οικιακές συσκευές δεν ανταποκρίνονται στις δύσκολες απαιτήσεις της επαγγελματικής
φροντίδας ιματισμού. Χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας και στον ανθεκτικό σχεδιασμό, οι
συσκευές SmartBiz είναι σχεδιασμένες για 10.000 κύκλους ή 15.000 ώρες λειτουργίας: τα
SmartBiz έχουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας ακόμα και μετά από πολλά χρόνια.

Υλικά επιλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ
χρόνος για άλλες εργασίες
χάρη στη διάρκεια ζωής του προϊόντος
Τα βασικά εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά είναι κατασκευασμένα από
ανθεκτικά υλικά και δεν περιέχουν πλαστικό: ο κάδος και τα πτερύγια του κάδου είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, αντίβαρα από μαντέμι και η ανάρτηση κάδου
και η τροχαλία είναι κατασκευασμένες από χυτό αλουμίνιο. Επομένως, και οι δύο συσκευές
ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές απαιτήσεις – και σας δίνουν την ελευθερία να
οργανωθείτε.
*Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας SmartBiz προσφέρουν σύντομους κύκλους διάρκειας μόνο 125 λεπτών.
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Πατενταρισμένες τεχνολογίες

ΚΑΘΑΡΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ απαλή φροντίδα για τα υφάσματα
Ο πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος διασφαλίζει ότι ο ιματισμός πλένεται απαλά. Και
χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα PerfectDry, τα ρούχα σας στεγνώνουν πιο γρήγορα,
πιο ομοιόμορφα και με περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, τα υφάσματά σας
παραμένουν περιποιημένα και σε καλή φόρμα όπως την πρώτη ημέρα, ακόμα και μετά από
πολλούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος.

Ενεργειακή κλάση A+++
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ

και πόρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΚΌΣΤΟΥΣ

Τα λειτουργικά έξοδα καθορίζουν την οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησής σας.
Οι συσκευές SmartBiz είναι ενεργειακής κλάσης A+++ και χάρη στην πρωτοποριακή
τεχνολογία τους με αντλία θερμότητας καταναλώνουν περίπου 60% λιγότερη ενέργεια από
τις αντίστοιχες συμβατικές συσκευές.

Σύστημα Plug & Play

ΑΠΛΆ ΒΆΛΤΕ ΤΟ ΒΎΣΜΑ
και είστε έτοιμοι
Και τα δύο μοντέλα SmartBiz διατίθενται εξοπλισμένα με ένα καλώδιο τροφοδοσίας και
βύσμα, έτοιμα προς λειτουργία, ώστε το μόνο που χρειάζονται είναι να εγκατασταθούν οι
συσκευές, να μπουν στην πρίζα και να τεθούν σε λειτουργία. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο
απλά ή πιο γρήγορα.
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Πρόσθετες προηγμένες λειτουργίες των SmartBiz

2 συσκευές που ξεπερνούν
τις δυνατότητές τους
Τα SmartBiz προσφέρουν κάτι πολύ περισσότερο από άψογη απόδοση καθαρισμού: η δυνατότητα καθημερινής
χρήσης, η ευελιξία και η ασφάλεια χρήστη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο συσκευών. Για αυτόν τον λόγο
τα μοντέλα SmartBiz παρέχουν πρόσθετες λειτουργίες που κάνουν τη δουλειά σας πιο αποτελεσματική, ασφαλή και
εύκολη.
Απλός, διαισθητικός χειρισμός
χάρη στον περιστρεφόμενο επιλογέα και την ευκρινή οθόνη
που παρέχει επιπλέον πληροφορίες

Αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
χάρη στα αποδοτικά και γρήγορα προγράμματα και στην
ενεργειακή κλάση A+++

Περισσότερος ιματισμός ανά κύκλο
Μεγάλος όγκος κάδου 64 l για φορτίο 7 kg

Μεγαλύτερη ευελιξία
μέσω των αντίστοιχων εξαρτημάτων και της δυνατότητας
τοποθέτησης των δύο μοντέλων σε κολώνα πλυντηρίουστεγνωτηρίου με συρτάρι ή με συρτάρι και βάση.

Βέλτιστο πλύσιμο ιματισμού
χάρη στην ποικιλία προγραμμάτων πλύσης και στεγνώματος
για διάφορα υφάσματα, πχ. Βαμβακερά, Ευαίσθητα,
Μάλλινα, Σφουγγαρίστρες και πανιά και πολλά άλλα.

Αίσθημα ασφάλειας
χάρη στην εξαιρετική βραβευμένη υπηρεσία υποστήριξης της
Miele.

SmartBiz για μικρές επιχειρήσεις

Η σωστή λύση για κάθε δουλειά
Με τη σειρά SmartBiz, η Miele Professional προσφέρει νέα "έξυπνα" μοντέλα για την επαγγελματική φροντίδα του
ιματισμού. Είτε ποδιές, πετσέτες είτε αθλητικές μπλούζες, οι δύο συσκευές SmartBiz σχεδιάστηκαν με γνώμονα
τους παρακάτω πελάτες:
• Αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, catering
• Κομμωτήρια και ινστιτούτα αισθητικής
• Παιδικοί σταθμοί και σχολεία
• Μικρά ξενοδοχεία, B&Bs, ξενώνες
• Αθλητικοί όμιλοι, γυμναστήρια

Όπου και αν εργάζεστε, μπορούμε να βοηθήσουμε!
Απλά επικοινωνήστε μαζί μας – και θα βρούμε σίγουρα την ιδανική λύση για την επιχείρησή σας!
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Δεδομένα, συμβάντα, προδιαγραφές

Προστιθέμενη αξία με λεπτομέρεια

Πλυντήριο ρούχων

PWM 300

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

PDR 300

Σύστημα ελέγχου

DirectSensor

Σύστημα ελέγχου

DirectSensor

Φορτίο [kg]

7

Σύστημα στεγνώματος

Χωρητικότητα κάδου [I]

64

Αντλία θερμότητας, ενσωματωμένη
αποχέτευση συμπύκνωσης

Μέγιστες στροφές στυψίματος [rpm]

1.400

Φορτίο [kg]

7

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία** [%]

535/49

Χωρητικότητα κάδου [l]

120

Διάρκεια προγράμματος* [min]

79
EL

Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά/Μικτό
φορτίο* [λεπτά]

125/99

Τύπος θέρμανσης
Αποχέτευση νερού [LP DN 22]

LP

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW

Χρώμα πρόσοψης/υλικό

LW

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/596/636

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]

850/596/636

EL = Ηλεκτρικό, LP = Αντλία αποχέτευσης, LW = Λευκό, εμαγιέ,
* Διάρκεια προγράμματος σε Βαμβακερά 60°C, κρύο νερό,
** Υπολειπόμενη υγρασία μετά το τελικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό.

LW = Λευκό, εμαγιέ, * Διάρκεια προγράμματος «Κανονικά στεγνά».

Βάζετε πλυντήριο παραπάνω από τρεις φορές την ημέρα, χρειάζεστε συσκευές με ακόμα
μικρότερους κύκλους πλύσης, ή επεκτείνετε την επιχείρησή σας και αναζητάτε ένα ολοκληρωμένο και
καινοτόμο σύστημα που θα ικανοποιεί τις πιο υψηλές απαιτήσεις σας;
Αν αυτό ισχύει για εσάς, σάς προτείνουμε τη σειρά Little Giants από τη Miele Professional – και
θα χαρούμε να σας δώσουμε οδηγίες!
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ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
MIELE EXPERIENCE CENTER
Λεωφ. Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
801 222 4444 (εκτός Αττικής*)
210 679 4444 (εντός Αττικής*)
e-mail: info@miele.gr
www.miele-professional.gr
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
MIELE EXPERIENCE CENTER
Βασιλίσσης Όλγας 194
54 655 Θεσσαλονίκη
2311 297 599
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 από τον εκάστοτε πάροχο τηλεφωνίας.
Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος:
το φυλλάδιο αυτό έχει τυπωθεί σε χαρτί το οποίο δεν περιέχει χλώριο.
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