ÅNGSTRYKSYSTEM

PIB 100

Snabb och enkel strykning:
Professionellt ångstryksystem för höga krav.

Miele Professional. Immer Besser.

PROFESSIONELL
STRYKNING
ENKLARE ÄN NÅGONSIN FÖRR.

Hör tvätt och strykning till dina dagliga uppgifter, trots att
det inte är din huvudverksamhet? Nu kan du fortsätta att
koncentrera dig på dina huvuduppgifter i det dagliga arbetet med en professionell lösning från Miele:
Ångstryksystemet PIB 100.
Den kompakta kombinationen av strykjärn och ånggenerator ger ett perfekt resultat med minsta möjliga arbetsinsats.
Detta gör att du på ett optimalt sätt kan ta hand om stora
högar tvätt i en professionell miljö.

STRYKSYSTEMET
MED MÅNGA MÖJLIGHETER.

PIB 100 är en fantastisk medhjälpare när kläder måste
vara strukna och prydliga, samtidigt som tvätten inte får ta
för mycket tid eller personal i anspråk. Den är därför optimal för användning inom hotell- och restaurangbranschen,
vård och omsorg men också på komersiella tvätterier.
Tack vare dess effektiva ångteknik är det möjligt att snabbt
stryka allt från arbetskläder till ömtåliga aftonklänningar.
Vill du flytta stryksystemet till en annan plats? Inga problem: Det kompakta och lätta systemet rullar tyst dit du vill
ha det och ställs upp, nästan av sig själv, med det patenterade 1- 2-Lift-systemet*.
Den pedagogiska displayen gör stryksystemet mycket enkelt att använda och som en extra användarsäkerhet är
det CE-certifierat enligt maskindirektivet.
Du behöver alltså inte förvånas över om strykning blir din
favoritsysselsättning framöver.

*Patent EP 2 169 108 B1

ALLA UTMANINGAR
PIB 100 KAN HANTERA DEM

Hushållsprodukter har inte alls samma livslängd och driftsäkerhet som det kraftfulla och mångsidiga stryksystemet
PIB 100. Systemet har många olika funktioner som alla har samma egenskaper: Komfort, effektivitet och lång livslängd.

PRAKTISK

KOMFORT
1- 2-Lift-system – ställs upp på ett par sekunder
Två handtag, ingen ansträngning – med det patenterade
1-2-Lift-systemet* fäller du smidigt upp och eller ihop
PIB 100.
Stor vattenbehållare – mer stryktid för mycket tvätt
Med en kapacitet på 4,5 l kan du
stryka minst tre timmar utan avbrott.
ComfortZone – stor strykbräda
Du stryker framsidan av en rock eller skjorta på en gång,
utan behöva flytta axelpartiet.

En smart medhjälpare: Om du behöver avbryta strykningen för andra arbetsuppgifter så tänker PIB 100 åt dig. Tack
vare den säkra AutoOff-funktionen stängs hela systemet av automatiskt om det inte används under 25 minuter.

TEKNIK

FÖR PROFESSIONELLA
RESULTAT

Översiktlig display –
smidig användarhjälp
Med den integrerade displayen i PIB 100 har du alltid en
översikt över den viktigaste informationen – till exempel
aktuell maskinstatus, avkalkningsintervall och vattennivå.
Automatisk sköljning – ostörd strykglädje
För att systemet hela tiden ska arbeta med full effekt finns
det en automatisk rengörningsfunktion som avlägsnar rester av mineralämnen från förångaren.

PROBLEMFRI

ANVÄNDNING
OCH UNDERHÅLL

SoftCare-strykjärn, stryksula med bikakestruktur –
skonsam strykning
Den unika ångfilmen gör att strykjärnet mycket lätt och effektivt glider över din tvätt**.
Stark ånga – proffskvalitet med knapptryck
Med ett ångtryck på fyra bar och 100 g/min konstant ånga
blir dina textilier släta, även när det är tjocka material.

*Patent EP 2 169 108 B1
**Patent EP 2 233 632 B1

TEKNISK DATA

MER INFORMATION OM MIELE
PROFESSIONALS KVALITET

Ångstryksystem

PIB 100

Display

Användarvänlig textdisplay

Vattentank [l]

4,5

Ånga

4,0 bar, 100 g/min

Strykarea [B/D mm]

1190/405

Yttermått [H/B/D mm]

970/470/1510

Yttermått ihopfälld H/B/D [mm]

1200/470/402

Användaranvisningar
• Enkel, första idrifttagning med guidande text
• Driftstatus- och serviceindikeringar som text i
displayen
• Automatisk avkalkning med knapptryck
(beroende på vattenhårdhet)
• Display med enkelt språkval

Enkel användning
• Praktiska hjul för smidig transport
• Klart för användning på ett par sekunder, tack
vare patenterat 1-2-Lift-system
• ErgoLift – steglös höjdinställning till perfekt
arbetshöjd (83–102 cm)
• Två förvaringsfack för strykjärn och tillbehör

Användarsäkerhet
• CoolDown-funktion – automatisk avstängning
av strykjärnet efter tre minuter
• AutoOff-funktion – automatisk avstängning av
ångstryksystemet efter 25 minuter
• Användarsäkerhet som överensstämmer med
maskindirektivet 2006/42/EG för professionell
användning

Highlights strykning
• Stor vattenbehållare med en kapacitet på
4,5 l, så att du kan stryka i minst tre timmar
utan avbrott
• Högkvalitativt överdrag på strykbrädan som
lätt släpper igenom ånga
• Strykjärn med patenterad stryksula med bikakestruktur** för en snabb ångfördelning och
smidig strykning
• Effektivt arbete på den stora strykbrädan med
Comfort-Zone för axelpartierna
• Aktiv strykbräda: Blås- och sugningsfunktion
ger en optimal användning av ånga och fixering av det som ska strykas
• Stora mängder ånga och högt ångtryck för
ett perfekt resultat på textilier med flera lager
• Integrerad uppvärmning minskar kondensbildningen på strykbrädan

*Patent EP 2 169 108 B1
**Patent EP 2 233 632 B1

Tillbehör
• Teflonsula med ClipOn-funktion för extra
skonsam behandling av paljetter, tryck och
skydd mot glansiga ytor på mörka textilier
• Praktiskt ångmunstycke för utslätning och
uppfräschning av hängande textilier

www.miele.se/professional

Aktivt miljöskydd: Tryckt på 100 % klorfritt papper.
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