
NOVO
As novas máquinas de lavar louça ProfiLine da Miele 
Lavar louça de forma eficiente em poucos minutos –  
várias vezes por dia
Miele Professional. Immer Besser.
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Fabricada para elevados requisitos de desempenho e design
Máquinas de lavar louça até 5 lavagens por dia

Lavagem frequente, grandes montanhas 
de louça
Pequeno-almoço, hora do almoço, reuniões, 
reuniões com clientes, eventos – em muitas 
empresas há várias ocasiões após as quais é 
necessário lavar rapidamente grandes quan-
tidades de louça. Quer em pequenas copas 
em empresas, escritórios ou agências, assim 
como salas de exposição, "club houses" e 
estúdios de cozinha – com tempos de progra-
ma bastante curtos até 17 minutos as máqui-
nas de lavar louça ProfiLine são a solução 
profissional para resultados brilhantes no 
dia-a-dia – sem necessidade de prescindir do 
total conforto da lavagem de louça em casa.

Necessidades adicionais?
Para requisitos de higiene mais sensíveis 
como em jardins de infância, escolas, lares 
de idosos ou casas de repouso, assim como 
para elevadas capacidades na restauração 
recomendamos as máquinas de lavar louça 
industriais Professional. Dependendo da 
versão da máquina, a louça pode, por ex., ser 
preparada com temperaturas bastante ele-
vadas ou lavada em apenas 50 segundos no 
programa de curta duração, o que correspon-
de a uma capacidade de até 1 300 pratos/h.

Assim, encontra a máquina de lavar louça 
ideal para si:
www.miele-professional.pt

Desempenho e design perfeitos
As máquinas de lavar louça ProfiLine também 
são a solução perfeita 
em agregados familiares com elevados requi-
sitos de desempenho e design. 
Com ligações para água quente e corrente 
trifásica, as máquinas fornecem o máximo 
volume de eficiência. Nas variantes com 
compartimento de lavagem XXL e gaveta de 
talheres integrada são lavados minuciosa e 
suavemente 14 utensílios.

As máquinas de lavar louça ProfiLine da 
Miele cumprem as normas de segurança para 
máquinas de lavar industriais (utilização da 
máquina fora do ambiente doméstico) idênti-
cas à directiva de máquinas 2006/42/CE.
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Compromisso
Enquanto quarta geração de uma empresa familiar, a nossa principal 
responsabilidade recai, como outrora, não só nos nossos produtos e 
processos, mas também nos nossos colaboradores e parceiros comer-
ciais, assim como os recursos naturais.

•  Desenvolvimento de produtos orientado consequentemente para a 
qualidade, durabilidade e sustentabilidade

•  Inovações definidoras do sector "Made in Germany"
•  Diversidade em termos de ergonomia e funcionalidade com um 

design de produto excepcional
•  Solução de sistema abrangente de um único fornecedor
•  Baixos custos de operação durante todo o período de utilização
•  Extraordinária capacidade de assistência técnica com uma 

rede de técnicos de apoio ao cliente, 
capaz de reagir rapidamente

Com a Miele Professional está a optar por 
excelente qualidade, desempenho e eficácia. 
Máquinas de alta qualidade que diariamente 
conseguem satisfazer todas as expectativas 
de forma fiável, justificando a grande confi-
ança depositada pelos utilizadores profissio-
nais na nossa marca: 
97 % de todos os clientes* voltariam a adqui-
rir uma máquina da Miele Professional.*

O cesto flexível, assim com os programas de 
lavagem especiais significam a conservação 
perfeita da louça e dos copos. A Riedel "THE 
WINE GLASS COMPANY" recomenda máqui-
nas de lavar louça da Miele.

*Inquérito realizado pelo instituto independente "Mercuri International"



4



5

Características em destaque das novas máquinas de lavar louça ProfiLine

Tempos de programa muito curtos
Tempos muito curtos e resultados brilhantes são importantes para 
si? Então as novas máquinas de lavar louça ProfiLine são a escolha 
perfeita: ligações para água quente e corrente trifásica, tecnologia de 
lavagem inteligente e uma potente bomba de aquecimento permitem 
os melhores tempos a partir de apenas 17 minutos com resultados 
de limpeza perfeitos. Beneficie de todas as características de equipa-
mento inovadoras, que colocam a sua louça a brilhar, dia após dia, em 
tempos mais curtos.

Interligação confortável
Poupar tempo para se poder concentrar nas coisas mais importantes?
Não há qualquer problema! Quer esteja em casa ou fora – através da 
interligação da sua nova máquina de lavar louça ProfiLine surgem 
novas possibilidades inovadores que conferem um dia-a-dia dinâmico, 
qualidade de vida e segurança.
Com a ajuda das Apps gratuitas* da Miele, Miele@mobile ou mielepro@
mobile, pode comunicar com a sua máquina a qualquer momento 
e em qualquer lugar, controlar a selecção do programa, consultar o 
tempo que falta ou verificar os níveis de detergente. Através de alguns 
cliques pode encomendar comodamente pastilhas para a máquina de 
lavar louça e outros consumíveis por Smartphone ou Tablet.

*Requisito mínimo: Android 4.2+ / iOS 9+

Custos reduzidos
Poupaança de custos sendo mais ecológico: as máquinas de lavar lou-
ça ProfiLine conquistam com os consumos muito baixos e são conhe-
cidas pela máxima eficiência. O seu valor distintivo sobressai logo na 
fase de desenvolvimento: resultados de lavagem óptimos, alcançados 
com a utilização de materiais recicláveis e não mais do que a quantida-
de de água, energia e detergente estritamente necessária.

Dosagem automática de detergente líquido
A adição de detergente líquido pode ser realizada através de um mó-
dulo de dosagem externo de forma bastante confortável e sempre com 
a dosagem ideal.
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Outras vantagens das novas máquinas de lavar louça ProfiLine

*dependendo do modelo

Função AutoOpen patenteada²⁾
Com a secagem adicional seleccionada, a máquina de lavar louça abre-
se automaticamente após o final do programa de lavagem e deixa uma 
pequena frincha. Assim, pode entrar ar fresco para a louça e para os 
próprios objectos, como, p. ex., louça de plástico, e acabam de secar. A 
sua bancada está protegida contra humidade através de uma circulação 
de ar especial.

²⁾ Patente europeia EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾ 
A água macia favorece uma limpeza profunda da louça, mas é agressi-
va com os copos. Por isso, as máquinas de lavar louça ProfiLine estão 
equipadas com a tecnologia patenteada Perfect GlassCare³⁾. Esta 
assegura de que a água de enxaguar apresenta sempre a dureza ideal.
Assim, os seus copos são tratados cuidadosamente – para que os 
possa desfrutar durante mais tempo.

³⁾ Patente europeia EP 1 457 153 B

Os melhores níveis de ruído
As novas máquinas de lavar louça ProfiLine lavam silenciosamente 
com um reduzido nível de ruído de 45 dB(A) e oferecem resultados 
perfeitos constantemente. São claramente mais silenciosas do que 
uma conversa normal.

Gaveta de talheres 3D+ patenteada¹⁾
A gaveta de talheres 3D+ oferece uma versatilidade total. A largura, a 
altura e a profundidade são ajustáveis e adequam-se a cada situação 
de carga. Graças às filas de suportes rebatíveis no centro tem mais es-
paço para talheres grandes, como, por ex., talheres de salada ou facas 
de cozinha. Através das partes laterais ajustáveis pode colocar copos 
de pé alto no cesto superior. O extra em flexibilidade para resultados 
de lavagem perfeitos.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele
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Elevada limpeza higiénica
Em cozinhas pequenas com louça de várias pessoas, a 
questão da higiene também é bastante importante. As novas máquinas 
de lavar louça ProfiLine com sistema de água renovada alcançam um 
resultado de limpeza bastante higiénico, em especial, no programa 
"Higiene" com elevadas temperaturas de limpeza e enxaguamento.

ComfortClose
Prático: A porta é aberta e fechada facilmente e permanece na posição 
desejada.

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

BrilliantLight⁴⁾
Controlo automático: quatro LEDs iluminam todo o interior com uma 
luz brilhante.

⁴⁾ Patente DE 10 2007 008 950.5

Flexibilidade máxima
Graças aos cestos extremamente flexíveis, os copos, a louça e os 
talheres são lavados de forma perfeita. Com as marcações FlexAssist 
observa rapidamente quais os elementos ajustáveis que pode mover 
para conseguir adaptar o cesto aos seus desejos. Com os suportes 
para copos FlexCare os copos de pé alto são colocados no cesto em 
segurança. Isto garante uma limpeza perfeita e suave.

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele
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Eficiência energética
Indica a classe de eficiência ener-
gética

São disponibilizadas classes de 
eficiência energética de A+++ 
-20 % a A+. 

Tempo mais curto de duração do 
programa
 Indica a tempo de execução do 
programa de lavagem mais curto 
em minutos.
O tempo de execução mais curto é 
de 17 minutos e é alcançado com 
a ligação a 3 N AC 400 V 50 Hz e a 
água quente.

Nível de ruído
Indica o nivel em decibéis (dB)

As máquinas de lavar louça mais 
silenciosas têm um nivel a partir 
de 38 dB no programa de lavagem 
"Extra silencioso". 

 O valor máximo é de 46 dB.

Limpeza de talheres
 Indica onde os talheres podem ser 
posicionados para a lavagem.

A gaveta de talheres 3D+ patentea-
da1) é ajustável em altura, largura e 
profundidade

Nas páginas seguintes são mais 
uma vez apresentadas todas as 
máquinas de lavar louça Profi-
Line da Miele em detalhe com 
base em tabelas. Os produtos da 
Miele têm basicamente muitas 
funções e características diferen-
tes.

As características mais importan-
tes estão apresentadas imedia-
tamente acima do produto sob 
a forma de simbolos, para que 
a diferenciação seja possível de 
uma só vez. Para uma vista geral 
mais rápida, encontra uma breve 
explicação de todos os símbolos 
utilizados nesta página.

Perfect GlassCare2)

Indica se a máquina está equipada 
com Perfect GlassCare

Esta tecnologia patenteada2) as-
segura que os copos são tratados 
cuidadosamente 

Secagem AutoOpen3)

Indica se a máquina possui a seca-
gem AutoOpen

A porta da máquina de lavar louça 
abre-se automaticamente no final 
do programa de lavagem

Interligação (WiFiConn@ct)
Indica se a máquina pode ser 
interligada.

A máquina está equipada com W-
Lan e pode ser interligada. Para uti-
lização de aplicações móveis para 
um maior conforto de utilização.

BrilliantLight4)

Indica se o interior da máquina é 
iluminado no interior

4 Power-LEDs providenciam uma 
iluminação perfeita do interior

Dosagem de líquidos automática
Indica se a máquina pode ser 
ligada a uma dosagem de líquidos 
automática.

 A máquina pode ser ligada a um módulo de 
dosagem externo (acessório opcio-
nal) para a dosagem automática de 
detergente líquido (ambos disponí-
veis junto da Miele).

O que significa cada ícone?
Resumo de todos os símbolos da máquina de lavar louça ProfiLine

1) Patente: EP 2201887B1, DE 
102008062761B3
2) Patente: EP1080681B1
3) Patente: EP 2120671B1, DE 
102007008950B4
4) Patente: EP 2233061B1
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Modelo/Versão (60 x 81 cm) PG 8131 i ProfiLine* –
Modelo/Versão XXL (60 x 85 cm) – PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Rendimento
Máx. de ciclos por dia 5 5
Duração do programa curto em minutos* 17 17
Design

Tipo painel/Tipo de comando
Painel inclinado/Tecla selectora 
de programas

Painel totalmente integrado/Te-
cla selectora de programas

Visor Visor de 1 linha com texto claro Visor de 1 linha com texto claro
Conforto
BrilliantLight • •
ComfortClose • •
Dosagem de líquidos possível com a utilização do módulo Dos G 80 ProfiLine (acessório opcional) • •
Nivel acústico durante o programa standard dB(A) re 1 pW 45 45
Indicação do tempo restante/Pré-selecção de início do programa até 24 horas •/• •/•
Controlo de funcionamento Visor óptico e acústico
Eficiência e sustentabilidade
Eficiência energética (A+++ -D)/Eficiência de secagem A++/A A++/A
Consumos com ligação à água quente (no programa ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh
Consumo de água em l/Consumo de energia eléctrica em kWh (no programa ECO) 13,8 litros/0,927 kWh 13,8 litros/0,941 kWh
Consumo anual de água em l/Energia eléctrica em kWh (no programa ECO) 3.864 litros/262 kWh 3.864 litros/266 kWh
FlexiTimer com EcoStart • •
Qualidade dos resultados
Máquina de lavar louça com água renovada • •
Secagem AutoOpen • •
Secagem turbotérmica por circulação de ar • •
Perfect GlassCare • •
Programas de lavagem
Número de programas de lavagem 8 8
Limpeza intensiva Intensivo/Higiene 75 °C Intensivo/Higiene 75 °C
Limpeza fácil e rápida Curto/Universal 65 °C Curto/Universal 65 °C
Limpeza suave para copos Copos 50 °C Copos 50 °C
Programa de marca ECO 52 °C ECO 52 °C
Programas para requisitos especiais Frio/Pré-lavagem, plástico Frio/Pré-lavagem, plástico
Configuração do cesto
Arrumação dos talheres Cesto para talheres Gaveta de talheres 3D +
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Quantidade de utensílios 13 14
Interligação
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Segurança
Sistema Waterproof • •
Opção de bloqueio da porta • –
Em conformidade com a directiva de máquinas (2006/42/CE) • •
Ligações eléctricas
Ligação à rede 3 N AC 400 V 50 Hz 3 N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento em kW/Fusível 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Potência máxima instalada em kW com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3
Comutável, pelo serviço técnico Miele para 1 N AC 230 V 50 Hz 1 N AC 230 V 50 Hz
Ligação à água fria ou quente (15 °C – 60 °C) • •

Máquinas de lavar louça ProfiLine
Visão geral do produto

* Com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz

Nota: 
Devido aos seus requisitos especiais em termos de higiene e 
capacidade, recomendamos a jardins de infância, escolas, lares de 
idosos e casas de repouso, assim como empresas de restauração 
as máquinas de lavar louça industriais PG 8055, PG 8056, PG 8057 
ou PG 8058 da Miele Professional.
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* Com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz

Nota: 
Devido aos seus requisitos especiais em termos de higiene e 
capacidade, recomendamos a jardins de infância, escolas, lares de 
idosos e casas de repouso, assim como a empresas de restauração 
as máquinas de lavar louça PG 8055, PG 8056, PG 8057 ou PG 
8058 da Miele Professional.

Modelo/Versão PG 8130*
Rendimento
Máx. de ciclos por dia 5
Duração do programa curto em minutos* 17
Design

Tipo do painel/Tipo de comando Painel direito/Tecla selectora de programas
Visor Visor de 1 linha com texto claro
Conforto
ComfortClose •
Dosagem de líquidos possível com a utilização do módulo Dos 
      G 80 ProfiLine (acessório opcional) •
Nivel acústico durante o programa dB(A) re 1 pW 45
Indicação do tempo restante/Pré-selecção de início do programa até 24 horas •/•
Controlo de funcionamento Visor
Eficiência e sustentabilidade
Eficiência energética (A+++ -D)/Eficiência de secagem A++/A
Consumos com ligação à água quente (no programa ECO) 0,60 kWh
Consumo de água em l/Consumo de energia eléctrica em kWh no programa ECO 13,8 litros/0,927 kWh
Consumo anual de água em l/Energia eléctrica em kWh no programa ECO 3.864 litros/262 kWh
FlexiTimer com EcoStart •
Qualidade dos resultados
Máquina de lavar louça com água fresca/Secagem AutoOpen •/•
Secagem turbotérmica por circulação de ar/Perfect GlassCare •/•
Programas de lavagem
Número de programas de lavagem 8
Limpeza intensiva Intensivo/Higiene 75 °C
Limpeza fácil e rápida Curto/Universal 65 °C
Limpeza suave para copos Copos 50 °C
Programa de marca ECO 52 °C
Programas para requisitos especiais Frio/Pré-lavagem, plástico
Configuração do cesto
Arrumação dos talheres Cesto para talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare MaxiComfort/4
Quantidade de utensílios 13
Interligação
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Segurança
Sistema Waterproof/Opção de bloqueio da porta •/•
Seguro conforme a directiva de máquinas (2006/42/CE) •
Ligações eléctricas
Ligação à rede 3 N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento em kW/Fusível 8,1/3 x 16 A
Potência máxima instalada em kW com ligação a água quente e 
      3 N AC 400 V 50 Hz 8,3
Comutável, pelo serviço técnico Miele para 1 N AC 230 V 50 Hz
Ligação à água fria ou quente (15° C–60 °C) •
Modelo/Dimensões/Pesos
Série (instalação livre) ProfiLine
Pode ser instalada como Aparelho de instalação livre com bancada
Retorno da base (mm) –
Equipamento fornecido/Cor frontal/Laterais com tampo/branco/branco
Dimensões exteriores A/L/P [mm]/Peso, líquido [kg] 845/598/600/69

Máquinas de lavar louça ProfiLine
Visão geral do produto
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Immer besser
Como empresa familiar, a Miele actua desde 
1899 em conformidade com a filosofia Immer 
besser ("Sempre melhor"). Duas palavras que 
lançam os alicerces para a garantia dos mais 
elevados padrões de qualidade e produção e 
para a capacidade de inovação de uma mar-
ca "Made in Germany". Uma promessa que 
oferece aos utilizadores a certeza profissional 
de terem escolhido o produto certo.

Excelente
A consequente orientação de todos os produ-
tos para a mais alta qualidade e fiabilidade é o 
motivo pelo qual a Miele é regularmente escol-
hida pelos utilizadores como a melhor e mais 
fiável marca. As prestigiadas distinções, como 
MX Award, iF e reddot Design Awards e o pré-
mio alemão de sustentabilidade vêm confirmar 
a posição de destaque da Miele também em 
matéria de design, gestão da qualidade e 
preservação de recursos.

Competente
Há décadas que a Miele Professional tem vindo 
a desenvolver e a produzir, com grande capaci-
dade de produção, máquinas para lavandarias 
e máquinas de lavar louça, máquinas de lava-
gem e desinfecção, assim como esterilizado-
res. Os acessórios cuidadosamente pondera-
dos, os abrangentes serviços de consultoria e 
o eficaz serviço técnico Miele permitem que as 
máquinas ofereçam a máxima excelência em 
termos de desempenho e de rentabilidade.

Miele Professional na Internet
•  Informações detalhadas sobre os dados 

técnicos, equipamentos e acessórios
•  Catálogos sobre todos os grupos de 

produtos e áreas de aplicação para 
download

 
www.miele-professional.pt

Miele Portuguesa, Lda
professional@miele.pt




