
De nya ProfiLine-diskmaskinerna
Snabbare, effektivare, bekvämare

ProfiLine: 
Sannolikt världens snabbaste  
inbyggnadsdiskmaskiner!

PG 8080, PG 8080 i, PG 8083 SCVi
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De nya ProfiLine-diskmaskinerna
Byggda för en intensiv vardag
 

Den idealiska diskmaskinen är snabb, lättskött och har hög kapacitet. Alla dessa 
egenskaper kombineras i Miele Professionals nya ProfiLine-diskmaskiner. Korta 
programtider, god prestanda och bekväm hantering. Kort sagt: perfekt diskning i 
en handvändning.

Tillgodoser alla diskbehov
På luncher, fikaraster, kundmöten och 
events – det är inte ovanligt att högar av disk 
tornar upp sig i företagets kök. 
 
ProfiLine-diskmaskinerna tar hand 
om diskhögarna på ett glänsande sätt på:
• kontor
• showrooms
• agenturer
• föreningslokaler
• studiokök
 
Men ProfiLine-maskinerna är värdefulla 
även för privata hushåll med stora mängder 
disk och krav på korta programtider.

Rätt diskmaskin för varje kök
Följande modeller ingår i sortimentet av nya 
ProfiLine-diskmaskiner:
Fristående diskmaskin: PG 8080
Halvintegrerad diskmaskin: PG 8080 i
Helintegrerad diskmaskin med XXL-disk-
utrymme: PG 8083 SCVi
 
För skolor, vårdboenden m.m.
På grund av de särskilda hygien- och ka-
pacitetskrav som ställs på förskolor, skolor, 
äldre- och vårdboenden och restauranger 
hänvisar vi användare inom dessa områ-
den till de professionella diskmaskinerna  
G 7855 och G 7859 från Miele Professional.

Fördelar
Professionellare
Passar perfekt för den diskkapacitet som 
behövs i fikarummet och i hushåll med 
särskilt höga krav. Flexibla uppställnings- 
och inbyggnadsmöjligheter.
 
Snabbare
Kortaste programtid 17 min (PG 8083 
SCVi) eller 23 min (PG 8080 och 8080 i).
 
Starkare
För högar av disk och en extremt snabb 
diskprocess.
 
Bekvämare
Automatisk lucköppning efter avslutat 
diskprogram. Bekväm påfyllnad av salt. 
Anslutningsmöjlighet för doseringsappa-
rat för flytande diskmedel.
 
Effektivare
I genomsnitt 10 % reducerade för-
brukningsvärden jämfört med före-
gångarna.

ProfiLine:
Sannolikt världens snabbaste 
inbyggnadsdiskmaskiner!

Uppställningsplats och utrustningsdetaljer beror på 
diskmaskinsmodell
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25 år med Mieles besticklåda 
Framgångssagan fortsätter

Med uppfinningen av besticklådan 1987 revolutionerade Miele diskningen av 
bestick. Aldrig tidigare hade det varit möjligt att diska bestick lika hygieniskt i en 
diskmaskin. Eftersom alla bestick ligger separat blir de perfekt diskade och tor-
kade. På så vis undviks repor, de rena besticken kan enkelt plockas ur igen och 
i underkorgen får man mer plats för annan disk.

3D-besticklådan:  Bestickrengöring i en 
ny dimension
Mieles smarta 3D-besticklåda kan anpas-
sas till helt olika lastbehov genom juste-
ringar i bredd och höjd. Därmed kan du lätt 
placera skrymmande bestick som sopp-
slevar eller ballongvispar på lämpligt ställe 
i besticklådan för skonsam och effektiv 
diskning. Höga vinglas kan ställas i över-
korgen utan att tippa – det är bara att skjuta 
in besticklådans sidostycken mot mitten och 
fästa glasen med speciella hållare.



5

Korgdesign PremiumComfort

Korgdesign PremiumComfort
• I höjdled justerbar överkorg
• Bestickkorg i PG 8080 och PG 8080 i 
• 3D-besticklåda i PG 8083 SCVi
• Korghandtag av rostfritt stål i  

PG 8083 SCVi
• Fällbara pinninsatser i överkorgen
• Jumbo-kopphylla i överkorgen  

(justerbar på bredden)
• MultiComfort-områden i underkorgen
• 2 pinninsatser i underkorgen (fällbara åt 

både höger och vänster)
• 2 i höjdled justerbara glashållare  

(den bakre i sidled)

Perfekt hantering
Korgarna är väldigt lätta att dra ut tack vare 
optimerade löpskenor och nya rullar vid de 
stora korghandtagen.

Bestickkorgen
Den nya bestickkorgen kommer i modern 
design. Den kan placeras var som helst på 
den främre radens pinninsats i underkor-
gen. I diskmaskiner med besticklåda kan 
bestickkapaciteten ökas ytterligare med 
denna korg.

Underkorgen
I underkorgen kan tallrikar med olika storlek 
(upp till 35 cm Ø) placeras i tre rader, och i 
det utdragbara MultiComfort-området får  
t ex skärbrädor, serveringsbrickor eller fläkt-
filter plats. Fällbara pinninsatser gör att hela 
korgytan kan göras tillgänglig för skrymman-
de disk. På båda sidorna finns fällbara glas-
hållare för vinglas på hög fot. Flaskhållaren 
går att fälla ner för att få ännu mer plats.
 
Överkorgen
Också den i höjdled justerbara överkor-
gen är mycket flexibel genom fällpara pinn-
insatser, en jumbo-kopphylla och justerbara 
glasbyglar – på det sättet får 13–14 kuvert 
plats i en enda diskomgång.
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Highlights – bara hos Miele

Den nya ProfiLine-serien glänser med ett stort antal detaljer 
för en bekvämare diskning med optimala resultat. Många av utrustnings-
innovationerna finner du bara på Mieles diskmaskiner och är patenterade: 
• Den oöverträffade besticklådan¹⁾ 
• GlassCare-tekniken²⁾
• Saltbehållaren³⁾ i diskmaskinens lucka 
• Lucka med AutoOpen-funktion⁴⁾

1) Patent DE 10 2008 062 761 B3 
2) Europapatent EP 1 080 681 
3) Europapatent EP 1 457 153 B 
4) Patent DE 10 2007 008 950.5

Briljant belysning för lättare ilastning
Fyra Power LED-lampor belyser diskutrym-
met med ett briljant ljus, och arbetszonen 
framför diskmaskinen är idealiskt upplyst. 
Det ger en betydligt enklare ilastning och 
tömning av diskkorgarna. Även i utdraget 
läge belyses korgarna på bästa sätt – en 
fördel inte minst i dåligt upplysta kök.

Bekväm saltpåfyllning
Den patenterade saltbehållaren³⁾sitter i 
diskmaskinens lucka. Du kan bekvämt stå 
framför maskinen och fylla på saltet med 
halvöppen lucka.

Mjuk luckstängning med ComfortClose
Diskmaskinsluckan är perfekt balanserad 
och kan fås att stanna i vilket läge som 
helst. Med ett lätt tryck stängs luckan mjukt 
och tyst.

Utrustningsdetaljer varierar med typen av diskmaskin
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Användarkomfort, diskhantering och energieffektivitet

Behandlar glasen på bästa sätt
Mjukt vatten gör disken ännu renare – men
sliter på glasen. Därför är Mieles diskmas-
kiner utrustade med den patenterade Per-
fect GlassCare-teknologin.²⁾ Med hjälp av 
den håller diskvattnet alltid optimal vatten- 
hårdhet. Glasen behandlas med större 
varsamhet och får ökad livslängd.

Höga hygienvärden
I lunchrum där disk från många personer 
samlas bör hygienen tas på allvar. De 
nya ProfiLine-diskmaskinerna med färsk- 
vattensystem uppnår ett rengöringsresultat 
med mycket god hygien, speciellt i Hygien-
programmet. Det håller hög temperatur  
under både diskning och eftersköljning. 

Oslagbart resurseffektiva
Om en diskmaskin körs flera gånger om 
dagen är det viktigt inte bara med korta pro-
gramtider, utan även med en låg vatten- och 
strömförbrukning. I den nya ProfiLine-serien 
sänks dessa förbrukningsvärden med i snitt 
10 % jämfört med föregångarna.
 
I ECO-programmet är ProfiLine-diskmas- 
kinerna* till och med 30 % sparsammare 
och uppnår därmed energieffektivitetsklass 
A+.

Automatisk dosering av flytande 
diskmedel
Diskmaskinerna i ProfiLine-serien kan 
utrustas med doseringspump för flytan-
de diskmedel, DOS G60-Semi. Enkelt, 
bekvämt och säkerställer rätt dosering i alla 
diskprogram.

Patenterad⁴⁾ AutoOpen-funktion:   
För perfekt torkning
Om extra torkning väljs öppnas disk- 
maskinsluckan av sig själv när programmet 
är klart. Glas och annan disk torkas på 
bästa sätt och svalnar fortare.

* PG 8081 i, PG 8083 SCVi
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Lättskötta, bekväma och säkra

Många smådetaljer bidrar till att göra ProfiLine-diskmaskinerna omtyckta, bekväma och säkra. 
Sedan 2006 anges gällande säkerhetsregler för drift av professionella maskiner i det europeiska 
maskindirektivet (2006/42/EG). Målet är att hålla nere riskerna vid drift av professionella maskiner, 
inte minst att säkerställa att personalen har ett gott skydd i det dagliga arbetet. Samtliga Miele Pro-
fessionals maskiner uppfyller de uppställda kraven i alla avseenden.

CleanSteel: mindre fingeravtryck, mer 
komfort
Mieles manöverpaneler i rostfritt stål, Clean- 
Steel, har en speciellt fint behandlad yta 
som skyddar ytan från märken av finger-
avtryck. CleanSteel är dessutom mycket
lätt att göra ren – utan speciella rengörings-
medel.

Barnsäkring och kontrollampor ger 
säkerhet
Säkerhetsspärren i handtaget skyddar från 
oönskade ingrepp i diskmaskinen, t ex när 
småbarn är framme! Väl synliga kontroll-
lampor informerar när salt eller spolglans bör 
fyllas på och när ett program är klart.

Läckagesäkert med WaterProof
Till skydd mot vattenskador är samtliga 
Mieles diskmaskiner utrustade med Mieles 
WaterProof-system. Dubbla seriekopplade 
inloppsventiler, dubbelmantlad inlopps- 
slang och helt tät bottenplåt med nivåsensor 
minimerar risken för vattenskador. 

 

Ett bevis på kundnöjdheten med Miele ges av en aktuell undersökning från 2011 utförd av det 
oberoende konsult- och utvecklingsföretaget Mercuri International: 97 procent av våra kunder skulle 
gärna köpa maskiner från Miele Professional igen!
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Program för exakt diskning!

Bekväm och intuitiv
Mieles ProfiLine-diskmaskiner gör det 
enkelt för användaren med överlägsen an-
vändarvänlighet: bekväma knappar, display 
med begriplig text och en manöverpanel 
som är lätt att avläsa. Valet av program är 
lika enkelt och intuitivt som på alla Mieles 
diskmaskiner.
 
Manöverpanelens design
På PG 8080 och PG 8080 i är den raka 
manöverpanelen fullt synlig på fronten. På 
PG 8083 SCVi är manöverpanelen helt 
dold med stängd lucka och bara fronten 
syns, i rostfritt stål eller individuell utform-
ning. 

Sex knappar för nio program
Diskmaskinernas manöverpanel är lika 
översiktlig som programmen är mång-
sidiga: speciella diskprocesser för glas och 
plast, sköljning med kallvatten, extra spar-
sam, grundlig eller snabb sköljning.
 
Funktionell styrning
Displayen är själva navet i programstyr-
ningen. Alla program och extrafunktioner 
visas i klartext och informerar användaren 
om vad som behöver göras, t ex fylla på 
salt eller diskmedel. Programmen väljs 
enkelt genom tryck på programvalsknappar-
na. En LED-indikator markerar programvalet 
i displayen.
 
Programmen
Totalt finns nio program att välja mellan. Dis-
playen visar programmen Kort, Universal, 
Intensiv, Glas och Hygien. Via en knapp 
för ytterligare val kan programmen Plast, 
Ölglas, Kall/Försköljning och ECO väljas till.

Fördelar i en blick
• Enkelt handhavande
• Bekvämt programval
• Information om driftsdata och åter- 

stående programtid
• 9 program för individuell anpassning
• Upp till 24 timmars fördröjd start

På bilden visas modell PG 8080
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Produkter och utrustning i ProfiLine

Modellbeteckning  PG 8080 PG 8080 i
Prestanda
Max. antal diskningar per dag  5 5
Programtid kortprogram i minuter*  23 23
Konstruktion
Fristående diskmaskin med topplock  • – 
Inbyggnadsdiskmaskin utan topplock, sockeldjup [mm]  – –
Integrerbar/helintegrerbar, sockeldjup [mm]  – •/ – /30-95
Manöverpaneler 
Briljantvit  • –
CleanSteel   – •
Design och komfort
Design av manöverpanel och användning  Rak med knappar Rak med knappar
Senare start upp till 24 timmar/resttidsvisning  •/• •/•
Saltbehållare i luckan  • •
BrilliantLight  – –
ComfortClose  • •
Dosering av flytande diskmedel möjlig med modul G 60 SEMI  • Extratillbehör • Extratillbehör
Ljudnivå dB(A) re 1 pW  49 49
Skonsam behandling av glas och porslin
Perfect GlassCare  • •
Diskprogram
Antal diskprogram   9 9
Intensivdisk  Intensiv/Hygien 75°C Intensiv/Hygien 75°C
Snabb, lätt diskning  Kort/Universal 65°C Kort/Universal 65°C
Skonsam diskning för glas  Glas/Ölglas 50°C Glas/Ölglas 50°C
ECO-program  42°C 42°C
Specialprogram  Kallt/Försköljning, Plast Kallt/Försköljning, Plast
Torkning
Fläkttorkning med Turbothermic-system  • •
AutoOpen-torkning  • •
Extratorkning  • •
Korgutrustning
Bestickplats  Bestickkorg Bestickkorg
Antal standardkuvert  13 13 
Säkerhetssystem
Waterproof-system  • •
Kontrollampor   Display Display
Uppfyller Maskindirektivet (2006/42/EG)  • •
Anslutningseffekt**  3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz
Värmeeffekt kW/Säkring   4,5 / 3 x 10 A 4,5 / 3 x 10 A
Total anslutningseffekt i kW   4,7 4,7
Kall- eller varmvattenanslutning (15°C-60°C)  • •
Mått/vikt
Yttermått H/B/D [mm]  845/598/600 805-870/598/570
Vikt, netto [kg]  69 59
 
 
 
 
* Vid anslutning till varmvatten och 3N AC 400V 50 Hz , ** Kan ställas om av Miele service beräknat på AC 230 V 50 Hz (växelström)
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Modellbeteckning  PG 8083 SCVi XXL
Prestanda
Max. antal diskningar per dag  5
Programtid kortprogram i minuter*  17
Konstruktion
Fristående diskmaskin med topplock  – 
Inbyggnadsdiskmaskin utan topplock, sockeldjup [mm]  –
Integrerbar/helintegrerbar, sockeldjup [mm]  – / • / 30-95
Manöverpaneler 
Briljantvit  –
CleanSteel   •
Design och komfort
Design av manöverpanel och användning  Helintegrerad med knappar
Senare start upp till 24 timmar med resttidsvisning   •/•
Saltbehållare i luckan  •
BrilliantLight  •
ComfortClose  •
Dosering av flytande diskmedel möjlig med modul 60 SEMI   • Extratillbehör
Ljudnivå dB(A) re 1 pW  49
Ekonomi
Energieffektivitet/rengöringseffekt/torkeffekt  A+/A/A
Förbrukningsvärden med ThermoSpar® (i ECO-programmet)  0,50 kWh
Förbrukningsvärden (i ECO-programmet)   1,14 kWh/17 liter
Skonsam behandling av glas och porslin
Perfect GlassCare  •
Diskprogram 
Antal diskprogram  9
Intensivdisk  Intensiv/Hygien 75°C
Snabb, lätt diskning  Kort/Universal 65°C
Skonsam diskning för glas  Glas/Ölglas 50°C
ECO-Program  42°C Labelprogram
Specialprogram  Kallt/Försköljning, Plast
Torkning
Fläkttorkning med Turbothermic-system  •
AutoOpen-torkning  •
Extratorkning  •
Korgutrustning
Bestickplats  3D-besticklåda
Antal standardkuvert  14
Säkerhetssystem
Waterproof-system  •
Funktionskontroll   Akustisk och optisk
Uppfyller Maskindirektivet (2006/42/EG)  •
Anslutningseffekt**   3N AC 400V 50 Hz
Värmeeffekt i kW/säkring   8,1/3 x 16 A
Total anslutningseffekt i kW  8,3
Kall- eller varmvattenanslutning (15 °C–60 °C)  •
Mått/vikt
Yttermått H/B/T [mm]  845-910/598/570
Vikt, netto [kg]  64
* Vid anslutning till varmvatten och 3N AC 400V 50 Hz, ** Kan ställas om av Miele service beräknat på AC 230 V 50 Hz (växelström) 
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Tel. 08-562 29 000
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Miele Gallery
 
Här kan du uppleva vårt breda sortiment 
och i lugn och ro jämföra och studera de 
produkter du är mest intresserad av. I Miele 
Gallery finns både hushållsprodukter och 
produkter för professionell användning. 
 
Välkommen till Miele Gallery i Stockholm/
Solna och Göteborg!

© Miele AB, Solna, Med reservation för ändringar och tryckfel, 02/2013

www.miele-professional.se
info@miele.se

För service – ring 
Miele ServiceHotline
 
077 077 00 20
 
Gäller hela Sverige – du blir automatiskt 
kopplad till närmaste Miele Service Center  
(du blir ombedd att knappa in ditt post- 
nummer). Lokalsamtalstaxa.


