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Trauku mazgājamo mašīnu sērija "ProfiLine"

Trauku mazgājamā mašīna PG 8080 PG 8080 U PG 8080 i*
Brīvi novietojama/ pabūvējama/ integrējama •/-/- -/•/- -/-/•
Veiktspēja [ievietojamo trauku komplektu skaits] 12 13 13
Īsākais programmas darbības laiks [min.] 23 23 23
Programmu skaits 9 9 9
Ārējie izmēri bez vāka (augstums/platums/dziļums) [mm] 845–880/598/600 805–840/598/600 805–870/598/570
Ūdens pieslēgums a. ūdens un k. ūdens līdz 60°C  a. ūdens un k. ūdens līdz 60°C a. ūdens un k. ūdens līdz 60°C
Integrēts ūdens mīkstinātājs līdz 36° dH • • •
Elektrotīkla pieslēgums, 3N AC 400 V, 50 Hz • • •
Kopējais elektrotīkla pieslēgums [kW] 4,7 4,7 4,7

PG 8080, PG 8080 U, PG 8080 U/i
•  Ekonomiskās klases modeļi biroju, 

izstāžu telpu, saieta namu/klubu virtuvēm 
•  Īsi programmu darbības laiki
•  Sērijveida aprīkojums ar grozu
•  Plašais izstrādājuma aprīkojums 

nodrošina augstu lietošanas komfortu
•  Integrēts ūdens mīkstinātājs un 

šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozatora 
pievienošanas iespēja

•  Pieejamas, zem virtuves darba virsmas, 
integrējamas iekārtas

*Sērijveida aprīkojums bez priekšējā apšuvuma (cokola)
Aprīkojuma detaļas ir atkarīgas no iekārtas modeļa
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Profesionālās trauku mazgājamās mašīnas

Trauku mazgājamā mašīna PG 8056 U
Teorētiskā veiktspēja [šķīvji/grozi/h] 456/24
Īsākais programmas darbības laiks [min.] 5
Programmu skaits 13
Ārējie izmēri bez vāka (augstums/platums/dziļums) [mm] 820–880/600/580
Ūdens pieslēgums a. ūdens un k. ūdens līdz 65°C 
Integrēts ūdens mīkstinātājs līdz 60° dH •
Elektrotīkla pieslēgums, 3N AC 400 V, 50 Hz •
Kopējais elektrotīkla pieslēgums [kW] 8,9
Maks. skalošanas temperatūra 70

PG 8056 U
•  Viesnīcām, ēdināšanas uzņēmumiem, 

sabiedriskām organizācijām, bērnudārziem 
un skolām

•  Mazgāšanas sistēma, izmantojot tīru 
ūdeni, nodrošina labāko tīrības kvalitāti un 
higiēnu 

•  Īsākais programmas darbības laiks: 5 min.
•  Integrēts ūdens mīkstinātājs un 

šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozatora 
pievienošanas iespēja

•  Plastmasas grozi divos līmeņos ar 
nerūsējošā tērauda turētājiem pēc izvēles

•  Pabūvējamas zem virtuves darba virsmas 

Aprīkojuma detaļas ir atkarīgas no iekārtas modeļa
*Bez sērijveida groza aprīkojuma



Aktīva vides aizsardzība:
šā prospekta papīra balināšana veikta pilnībā bez hlora. © Miele & Cie. KG, Gīterslo (Gütersloh)/M. Nr. xx xxx xxx / FM 151381/Rezervētas tiesības veikt izmaiņas – 06.2015.

SIA „Miele“
Reģ.nr. 40103158767
Miele Gallery
Zaubes iela 9A - 38
Rīga, LV -1013
Latvija
 
Tālrunis: +371 66016600
E-pasts: info@miele.lv
www.miele.lv
 
„Miele“ servisa centrs
Tālrunis: +371 67889878
E-pasts: service@lv.miele.com

Vienmēr labāk
Kopš 1899. gada ģimenes uzņēmums 
"Miele" darbojas saskaņā ar skaidru 
filozofiju: vienmēr labāk. Šī visaptverošā 
nostādne ir zīmola Made in Germany 
labi zināmās kvalitātes, ilgtspējības un 
novatorisma pamatā. Tas ir solījums, kas 
pārliecina profesionālos lietotājus par 
pareizā izstrādājuma izvēli.

Apbalvojumi
Izstrādājumu un pakalpojumu bezkom-
promisa uzticamība ir iemesls tam, kādēļ 
lietotāji regulāri izvēl "Miele" par vienu no 
labākajiem un uzticamākajiem zīmoliem. 
Ievērojamie apbalvojumi, piemēram, MX 
Award, IF un reddot Design Award, kā arī 
Vācijas Ilgtspējības balva apliecina "Miele" 
sasniegumus arī dizaina, kvalitātes vadības 
un dabas resursu saudzēšanas jomā.

Kompetence
Pastāvīgi izstrādājot savas tehnoloģijas, 
"Miele Professional" jau gadu desmi-
tiem attīsta un ražo augstvērtīgas veļas 
mazgāšanas mašīnas, trauku mazgāšanas 
mašīnas, tīrīšanas, dezinfekcijas un 
sterilizēšanas iekārtas. Rūpīgi saskaņotie 
iekārtu piederumi, plašie konsultatīvie 
pakalpojumi un ātri reaģējošais "Miele" 
Profesionālo klientu apkalpošanas dienests 
ļauj ikreiz ar iekārtām sasniegt vislielāko 
ražīgumu un rentabilitāti.


