
Miele Professional. Immer Besser.

Én vagyok a
Master Line

Az ön mosogatógépe az első osztályú higiéniáért és az optimális 
időgazdálkodásért a mindennapi munka során.



Annak érdekében, hogy lakói, gyermekei, betegei és vendégei 
többet kapjanak önből, vállalom a higiénikus mosogatást: 

 idősotthonokban és szociális otthonokban

 óvodákban és napközi otthonokban

 kórházakban és klinikákon

 szállodákban, éttermekben és a vendéglátásban

Készen állok. 
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Én vagyok a MasterLine, az ön nagy teljesít-
ményű, tartós és hatékony mosogatógépe. Úgy 
terveztek, hogy megfeleljek a professzionális 
mosogatás legmagasabb követelményeinek, 
ezáltal kicsit megkönnyítem az ön hektikus 
mindennapi munkáját. 
Ragyogóan tiszta, higiéniailag kifogástalan 
edények pillanatok alatt?  
Nem probléma! 

A Miele fejlett technológiái, az intuitív érintőké-
pernyős kezelés és a mindössze 5 perces* 
üzemidő kiváló eredményeket biztosít,  
racionalizálja a folyamatokat, és minden mosási 
ciklusnál több ideje marad a legfontosabbra: 
azokra az emberekre, akikért minden nap 
felelősséggel tartozik.

Önért vagyok 
.



M

Nagyon rövid, mindössze 5 perces programidő*.  

Speciális programok és Dry+ technológia 

Intuitív érintőképernyős kezelés  

Új kényelmi és biztonsági funkciók 

Rugalmas kosárkialakítás  

Hálózatba kapcsolás a Miele MOVE segítségével

MasterLine

* A programidő a helyszíni csatlakozástól  
függ. 5 perc 3N AC 400 V, 50 Hz áramellátás 
csatlakoztatása és 65 °C-os meleg víz esetén.
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Hatékonyan elbánok a vírusokkal.
Higiénia mindenek felett – különösen a kórhá-
zakban és az ápolási intézményekben. A 
legtöbb baktérium 99,999%-át megbízhatóan 
eltávolítom – még a „Super Short“ programmal 
is, amelynek programideje mindössze 5 perc! Az 
olyan vírusoknak, mint a corona vagy a noro-
virus, szintén nincs esélyük nálam. 

A jól átgondolt frissvíz-rendszerem, a 
magas, 85 °C-os* öblítési hőmérséklet és a 
speciálisan kifejlesztett higiéniai és szárí-
tóprogramok a lehető legrövidebb idő alatt 
kiváló öblítési eredményeket érnek el. Ez 
tesz engem ideális mosogatógéppé a 
szociális létesítmények, óvodák vagy 
klinikák számára, ahol a maximális tisztítá-
si teljesítmény és a higiéniai biztonság 
kulcsfontosságú.

A mosogatásom 
higiénikus.

* A maximális öblítési hőmérséklet a modelltől függ. 



MasterLine

Szekrényszárazra szárítok. 
Innovatív Dry+ technológiám gyorsan és higiéni-
kusan szárítja az edényeket és még a műanyag 
tárgyakat is. A tányérok, poharak, evőeszközök 
és társaik azonnal újra használatra készek. 
Időigényes a törölgetés? Velem nem az!

Eltávolítom a rúzst.
Tényleg eltávolítja a makacs kávé- és teamarad-
ványokat, sőt még a rúzst is nyom nélkül? Mi 
sem egyszerűbb! Az összehangolt öblítési 
technikának köszönhetően olyan szennyeződé-
seket is fellazítok, amelyeket egyébként kézzel, 
fáradságos munkával kellene eltávolítani. 
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perc5
M Touch Basic

M Touch Flex

Azonnal rendelkezésre álló, csillogó 
edények: az intelligens mosogatási tech-
nológia, az egyszerű melegvíz-csatlakozás 
és a nagy teljesítményű fűtőszivattyú 
magas hőmérsékletet tesz lehetővé az 
optimális tisztítási eredmények érdekében 
a lehető legrövidebb idő alatt. 
Az intuitív érintőképernyős kezeléssel, az 
új kényelmi funkciókkal és a rugalmas 
kosárkialakítással kombinálva akár nagy 
mennyiségű edényt is pillanatok alatt el 
tudok mosogatni.    

Csak öt percet kérek.  
Alig van ideje? Nem probléma! A „Super Short“ 
programmal példaértékű tisztítási eredményt 
biztosítok mindössze 5 perc alatt*. Így könnyen 
megoldható akár napi 40 öblítés is. Kérem a 
következőt...

Egyszerű a kezelésem.
Az M Touch Basic és az M Touch Flex két 
kezelőszervével gyorsan hozzáférhet a kedvenc 
programokhoz, és egyénileg módosíthatja a 
fontos beállításokat – intuitív módon, egyszerű 
szöveggel, szimbólumokkal és 32 nyelven.  

A színes kijelzővel ellátott M Touch Flex változat 
további kényelmet kínál: koppintással  
és húzással többek között megváltoztathatja a 
programok nevét, és leíró útmutatósorozatokon 
keresztül követheti az egyes lépéseket. Egysze-
rű, biztonságos, kényelmes.

*  A programidő a helyszíni csatlakozástól függ. 5 perc 3N AC 400 V, 50 Hz 
áramellátás csatlakoztatása és 65 °C-os meleg víz esetén.

A mosogatásom 
gyors.



Figyelek. 
Új funkciókkal rendelkezem a kivételes mosoga-
tási eredmények és a hosszabb élettartam 
érdekében: az ajtózáram véd az illetéktelen 
hozzáféréstől a program futása közben, a 
szitabetét-szabályozóm pedig megelőzi az 
esetleges károkat azáltal, hogy megakadályozza 
az ételmaradékok bejutását az öblítési ciklusba. 

Csodásan bepakoló tér vagyok.
Sok edény halmozódik fel naponta többször? 
Két mosogatószintemnek és rugalmas kialakítá-
somnak köszönhetően rengeteg helyet kínálok a 
poharaknak, tányéroknak és evőeszközöknek. 
Legyen szó poharakról, főzőedényekről vagy 
salátástálakról: az optimalizált kosár kialakítása 
nagyobb helyet, biztonságos tartást és ergono-
mikus kezelést biztosít.  

MasterLine
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Hálózatba kapcsolható vagyok.
Kapcsolódás a Miele MOVE-hoz: hálózatba 
kapcsolódva dokumentálom az összes progra-
mot, és támogatást nyújtok a folyamatok 
optimalizálásához. Az intuitív dashboard és a 
közvetlen szolgáltatási felületek segítenek a 
folyamatok felgyorsításában és javításában. Az 
edények, poharak és evőeszközök előkészítése 
még soha nem volt ennyire átlátható, hatékony 
és professzionális. Tegye meg velem a követke-
ző lépést: miele.hu/professional

* Az elérhetőség regionálisan változhat.

Naponta 40 mosogatással bírok el.
A speciális programoknak, a rövid programidő-
nek és a hosszú élettartamú alkatrészeknek 
köszönhetően akár napi 40 mosási ciklussal is 
könnyedén megbírkózom. Ez ideális megoldás 
szállodák és éttermek, irodák vagy iskolák 
számára, ahol naponta számos mosogatásra 
van szükség.  

40x
naponta

Mosogatás magas színvonalon:  
a rugalmasan beállítható paraméterek, az 
automatikus adagolás és nem utolsósor-
ban a Miele MOVE-hoz való csatlakozás 
rendkívül gazdaságos kereskedelmi 
mosogatógéppé tesz a teljes élettartam 
alatt. Ezenkívül a telepítésem különösen 
egyszerű és kényelmes a gyors üzemebe 
helyezéshez.

A mosogatásom 
hatékony.

Öblítési  
műveletek



MasterLine

Egyszerű a beépítésem.
A praktikus tömlőtartók a víz- és áramcsatlako-
zásokhoz, valamint az elölről történő kényelmes 
magasságállítás megkönnyítik a fülkékbe vagy 
magas szekrényekbe való beszerelést. Így 
könnyen elférek bármelyik konyhasarokban. 
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Az előre gondolkodás kifizetődő:  
Újrahasznosítható anyagokból készült 
strapabíró alkatrészekkel dolgozom, és 
olyan hatékony technológiákat  
alkalmazok, mint a Dry+ szárítás és az 
automatikus mosószeradagolás,  
hogy minden mosási ciklusban vizet, 
energiát és mosószert takarítsak meg. 

Terhelhető vagyok.
Állandó használat, makacs maradványok, 
különböző típusú edények: 28 000 mosási 
ciklusra teszteltek, és könnyedén ellenállok a 
professzionális mosogatás által támasztott hatal-
mas követelményeknek. A robusztus anyagok 
és intelligens technológiák még több ezer 
mosási ciklus után is olyan eredményt biztosíta-
nak, mint az első napon.

Én egy mindenre kiterjedő gondmentes 
csomag vagyok.
Az optimalizált tisztítási megoldások mellett a 
Miele Professional világából más előnyöket is 
kínálok: Átfogó tanácsadást nyújtunk gépeinkkel 
kapcsolatban, és szívesen támogatjuk önt 
megbízható 24/7 szervizzel, személyre szabott 
karbantartási szerződésekkel, praktikus tartozé-
kokkal és fogyóeszközökkel, például tisztító 
vegyszerekkel. 

Megfelelek a gépirányelvnek.
Első a munkahelyi biztonság: annak érdekében, 
hogy az alkalmazottak mindennapi munkájuk 
során védve legyenek, teljes mértékben megfe-
lelek a gépekről szóló európai irányelv (2006/42/
EK) követelményeinek.

A mosogatásom 
fenntartható.

28 000
letesztelt futás



Felszereltség PFD 400
Speed

PFD 401
Speed 
Plus

PFD 402
Speed 

Air

PFD 404 
Hygiene

PFD 405
Higiénia

Air

PFD 407
Higiénia

Plus

Kezelés

M Touch Basic

M Touch Flex

Programok és teljesítmény

A legrövidebb program futási ideje [perc] 8 5 5 5 5 5

Tányérteljesítmény [darab/óra] 285 456 456 456 456 456

Programok száma 9 11 11 12 12 12

  – ebből higiéniai program 1 1 1 2 2 3

Max. utóöblítési hőmérséklet [°C] 70 70 80 85 85 93

Módosítható programok

Felszereltségi jellemzők

AutoOpen / AutoClose

Ajtóreteszelés (kérésre kódvédelemmel)

Szűrőbetét-ellenőrzés

Dry + szárítás

Gőzkondenzátor

Adagolóegységek

Kombi adagolókészülék az ajtóban  
Sótartály az ajtóban  
Opcionális DOS, szintjelzővel

Külső adagoló modul [DOS nélkül / DOS] csatlakozása 1 / - 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Készülékméretek

Szabadon álló készülék: Ma | Szé | Mé [mm] - Standgerät 835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

Pultba építhető készülék méretei Ma | Szé | Mé [mm] 820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 595

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 595

Vízcsatlakozás (max. 65 °C, max. 60 °dH)

Vízcsatlakozások száma 1 2 2 2 2 2

MasterLine

Minden modell opcionálisan szabadon álló vagy beépített készülékként is kapható, 
lótuszfehér vagy rozsdamentes acél színben.

Rugalmas 
vagyok.
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