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Πεντακάθαρα σκεύη σε ελάχιστο χρόνο: 
Νέα Γενιά ProfiLine με κύκλο πλύσης μόνο 17 λεπτών.

Miele Professional. Immer Besser.



       Κορυφαία 
χαρακτηριστικά ProfiLine
Συνοπτική παρουσίαση

Ευέλικτα κάνιστρα
για στοίβες από σκεύη και απλή φόρτωση.

Ανθεκτικά εξαρτήματα
για 12.500 προγράμματα και έως 5 κύκλους πλύσης ανά ημέρα.

Κύκλος πλύσης 17 λεπτών
για γρήγορη διαχείριση και τακτοποιημένη κουζίνα. 

Διαισθητική διασύνδεση
για εύκολη λειτουργία και μέγιστη ασφάλεια χρήστη.

Επιλογή θερμοκρασίας τελικού ξεβγάλματος
για αντιικό καθαρισμό σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής.

Τέλεια αποτελέσματα 
   στους πιο σύντομους χρόνους

Επαγγελματική απόδοση. Άνεση σαν στο σπίτι σας.
Ο κόσμος μας κινείται ταχύτερα από ποτέ – καθιστώντας 
έναν πόρο όλο και πιο πολύτιμο: τον Χρόνο. Η ατζέντα 
μας είναι γεμάτη, το καθημερινό πρόγραμμα φορτωμένο, 
οι απαιτήσεις από τον εαυτό μας τεράστιες. Δεν υπάρχει 
χρόνος για χάσιμο. 

Τα νέα πλυντήρια πιάτων ProfiLine ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις της επαγγελματικής χρήσης – και συνδυάζουν 
την τεχνολογία των πιο εξελιγμένων συσκευών 
Miele Professional με την άνεση και τον σχεδιασμό των 
εμβληματικών μοντέλων οικιακής χρήσης: η διαισθητική 
διασύνδεση χρήστη, οι έξυπνες λειτουργίες και τα 8 
προγράμματα σύντομης διάρκειας διασφαλίζουν ότι τα 
πεντακάθαρα σκεύη είναι έτοιμα ξανά σε χρόνο μηδέν. 

Η σειρά ProfiLine της Miele 
σας δίνει προβάδισμα στο 
πλύσιμο των πιάτων – 
και κυρίως εξοικονομεί:  

Χρόνο. 
  Γραφεία, σχολεία και ιδιωτικές κατοικίες
        Γρήγορη πλύση σκευών

Μια δύσκολη ημέρα εργασίας, ο χρόνος είναι 
πολύτιμος για να περιμένουμε με τις ώρες να 
τελειώσει το πλυντήριο πιάτων. 

Με τη σειρά ProfiLine, τα σκεύη είναι έτοιμα πάλι για χρήση 
σε λίγα λεπτά: τα νέα πλυντήρια πιάτων είναι σχεδιασμένα 
για να αντέχουν τις απαιτήσεις της συνεχούς επαγγελματικής 
χρήσης, προσφέροντας στους χρήστες την άνεση των 
οικιακών συσκευών υψηλής ποιότητας. Επομένως, η σειρά 
ProfiLine είναι ο ιδανικός σύμμαχος στην επαγγελματική 
φροντίδα σκευών – για επεξεργασία μεγάλων όγκων σκευών 
σε κάθε περιβάλλον εργασίας και σε ελάχιστο χρόνο.

Γραφεία και εταιρείες –  

παιδικοί σταθμοί και 

σχολεία – Μεγάλα 

νοικοκυριά  



Εύκολες λειτουργίες  
         Σε χρόνο μηδέν

Κύκλος πλύσης 17 λεπτών
Με τους εντυπωσιακά σύντομους χρόνους πλύσης διάρκειας μόνο 17 λεπτών, τα μοντέλα ProfiLine είναι 3 φορές πιο 
γρήγορα από τα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά σκεύη είναι έτοιμα για χρήση σε χρόνο 
μηδέν – ενώ η κουζίνα σας είναι τακτοποιημένη και καθαρή.

Υποδειγματική υγιεινή
Τα ειδικά προγράμματα «Εντατικής πλύσης» και «Υγιεινής» επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 70°C και άνω. Η θερμοκρασία 
τελικού ξεβγάλματος μπορεί επίσης να αυξηθεί για βέλτιστη υγιεινή. 

Καλάθι μαχαιροπίρουνων
Το καλάθι μαχαιροπίρουνων ταιριάζει 
σε οποιαδήποτε μπροστινή θέση στα 
χωρίσματα του κάτω κανίστρου.

Απλή σύνδεση
Plug&Play: οι συσκευές ProfiLine είναι εξοπλισμένες 
με βύσμα και καλώδιο, έτοιμες για σύνδεση. Εύκολη 
εγκατάσταση: σύνδεση σε παροχή νερού, τοποθέτηση 
βύσματος και ενεργοποίηση. 

Διαισθητικός χειρισμός
Όλα τα προγράμματα λειτουργούν διαισθητικά με 
αισθητήρες ελέγχου. Τα επεξηγηματικά σύμβολα και το 
βασικό περιεχόμενο σε κείμενο επιταχύνουν την επιλογή 
προγράμματος και εμποδίζουν τα σφάλματα λειτουργίας.  

Ευέλικτος σχεδιασμός κανίστρων
Τα ρυθμιζόμενα στοιχεία και τα αντιολισθητικά υλικά προσφέρουν ευέλικτη τοποθέτηση αντικειμένων, ασφαλή στήριξη 
και άψογα αποτελέσματα καθαρισμού για σκεύη και μαχαιροπίρουνα. 

Θήκη ποτηριών FlexCare 
Οι πτυσσόμενες θήκες ποτηριών με μαλακή επένδυση 
σιλικόνης προσφέρουν μέγιστη προστασία στα κολονάτα 
ποτήρια.  

Ξεχωριστή σειρά χωρισμάτων για μπολ 
Στο πάνω κάνιστρο, κάθε δεύτερο χώρισμα είναι 
πτυσσόμενο δημιουργώντας περισσότερο χώρο για την 
άψογη τοποθέτηση περισσότερων πιάτων και μπολ.   

12.500 κύκλοι προγραμμάτων
Τα πλυντήρια πιάτων ProfiLine υποβάλλονται σε 
εργαστηριακές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι θα 
διαρκέσουν για 12.500 κύκλους πλύσης και είναι 
σχεδιασμένα για έως 5 κύκλους ανά ημέρα.

Ανθεκτικά υλικά
Τα εξαρτήματα που υφίστανται έντονη χρήση 
κατασκευάζονται από ισχυρά, ανθεκτικά υλικά τα οποία 
υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές και είναι σχεδιασμένα 
για συνεχή χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Λείες επιφάνειες
Οι επιφάνειες των στοιχείων χειρισμού δεν έχουν 
εσοχές ή σχισμές στις οποίες μπορούν να εισχωρήσουν 
ακαθαρσίες. Όλες οι επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα και 
συμβάλλουν στην ενίσχυση των προτύπων υγιεινής.



Αποτελεσματικά κατά των ιών – επιστημονικά αποδεδειγμένο*  

* Σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις που εκδίδονται από το Ινστιτούτο Ολιστικής Υγιεινής 
και Ιολογίας αναφορικά με την απομάκρυνση ιών με έλυτρο ή χωρίς έλυτρο (π.χ. 
κορωνοϊών ή ιών της γρίπης) στα προγράμματα «Υγιεινής» και «Εντατικής πλύσης» και 
την απομάκρυνση ιών με έλυτρο, συμπεριλαμβανομένων Νοροϊών και Αδενοϊών στα 
προγράμματα «Σύντομης πλύσης» και «Universal». 

Και ποιο μοντέλο ProfiLine
         επιταχύνει την εργασία σας;

Πλυντήρια πιάτων ProfiLine της Miele 

αφαιρούν έως και το  

99,9% των ιών.*

PFD 101
Ελεύθερη συσκευή με καπάκι και λευκή πρόσοψη

PFD 102i
Εντοιχιζόμενη συσκευή με BrilliantLight



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


