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suure võimsuse ja perfektse läike jaoks
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"ProfiLine’i" nõudepesumasinad

Nõudepesumasin PG 8080 PG 8080 U PG 8080 i*
Eraldiseisev/tööpinna alla paigaldatav/integreeritav •/-/- -/•/- -/-/•
Võimsus [nõudekomplektid] 13 13 13
Lühim programmikestus [min] 23 23 23
Programmid 9 9 9
Mõõdud ilma kaaneta K/L/S [mm] 845–880/598/600 805–840/598/600 805–870/598/570
Veeühendused KV või SV kuni 60 °C  KV või SV kuni 60 °C  KV või SV kuni 60 °C  
Integreeritud veepehmendaja kuni 36° dH • • •
Elektriühendus 3N AC 400 V, 50 Hz • • •
Kogutarbimisvõimsus [kW] 4,7 4,7 4,7

PG 8080, PG 8080 U, PG 8080 U/i
•  kontorite, pesu- ja kööginurkade baas-

mudelid
Pluss
•  lühikesed programmid
•  standardvarustuses korviga
•  suur kasutusmugavus tänu laiale tooteva-

rustusele
•  integreeritud veepehmendaja ja vedeldo-

seerimise ühendus
•  variandina köögimööblisse integreeritava 

seadmena

*standardvarustuses ilma mööblipaneelita
Varustuse üksikasjad sõltuvad seadme tüübist
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Tööstuslikud nõudepesumasinad

Nõudepesumasin PG 8056 U
Teoreetiline võimsus [taldrikud/h] 456/24
Lühim programmikestus [min] 5
Programmid 13
Mõõdud ilma kaaneta K/L/S [mm] 820–880/600/580
Veeühendused KV ja SV kuni 65 °C 
Pihustusudu-aurukondensaator –
Integreeritud veepehmendaja kuni 60° dH •
Elektriühendus 3N AC 400 V, 50 Hz •
Kogutarbimisvõimsus [kW] 8,9
Max järelloputustemperatuur [°C] 70

PG 8056 U
•  Hotellidele, toitlustusasutustele ja kooli-

dele
•  Värske veega loputussüsteem parima 

pesukvaliteedi ja pesuhügieeni jaoks
Pluss
•  Lühim programm 5 min
•  Integreeritud veepehmendaja ja vedeldo-

seerimise ühendus
•  Võimalik on kahel tasandil plastkorvi-

de kasutamine roostevabast terasest 
alustega

•  Köögi töötasapinna alla paigaldatav

Varustuse üksikasjad sõltuvad seadme tüübist
* Korvid ei ole standardvarustuses
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Alati parim
Pereettevõttena tegutseb "Miele" aastast 
1899 selge filosoofia alusel: alati parem. 
See kõikehõlmav väide on nurgakiviks 
"Made in Germany"-kaubamärgi üldtuntud 
kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ja innovatiiv-
susele. See on lubadus, mis annab profes-
sionaalsetele kasutajatele kindluse, et nad 
on õige toote kasuks otsuse langetanud.

Suurepärane
Toodete ja teenuste kompromissitu usal-
datavus on põhjus, miks kasutajad "Miele" 
pidevalt parimaks ja usaldusväärseim-
aks kaubamärgiks valivad. Tunnustatud 
auhinnad nagu "MX Award", "iF ja RedDoti  
disainiauhinnad ja Saksamaa jätkusuut-
likkuse auhind kinnitavad "Miele" juhtivat 
positsiooni ka disaini, kvaliteedihalduse ja 
ressursside säästmise vaatenurgast.

Kompetentne
Juba aastakümneid arendab ja toodab 
"Miele" Professional peamiselt omatootmi-
ses kvaliteetseid pesumasinaid, nõude-
pesumasinaid, puhastus- ja desinfitseer-
imisautomaate, samuti sterilisaatoreid. 
Hoolikalt kohandatud tarvikud, kõikehõl-
mav nõustamisteenus ja kiiresti reageeriv 
Miele tehaseklienditeenindus võimaldavad 
masinatega igal ajal optimaalse võimsuse 
ja tasuvuse saavutada.


