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DESAFIO.

SUPERADO.

Torna o engomar mais fácil:  
Sistema de engomar a vapor profissinal  PIB 100.



O tratamento da roupa e especialmente engomar fazem 
parte das suas tarefas diárias mas não são o seu negócio 
principal? Para que possa concentrar-se nas tarefas prin-
cipais do seu negócio, agora existe a solução profissional 
com o MIELE PIB 100. 

A combinação compacta de ferro de engomar, gerador de 
vapor e tábua de passar a ferro reúne o melhor de dois 
mundos: é tão prático como um eletrodoméstico e simulta-
neamente potente, rápido e duradouro, para também do-
minar grandes quantidades de roupa de forma perfeita na 
utilização industrial. 

PIB 100 torna-se no colega imprescindível quando é 
exigida uma apresentação cuidada e vestuário irrepreensí-
vel, mas onde o acabamento da roupa não deverá ocupar 
demasiado tempo e pessoal. Por isso, a sua utilização 
compensa, especialmente na hotelaria e restauração, mas 
também em lares e casas de repouso. 

Graças à sua tecnologia de vapor precisa e eficiente é 
possível desenrugar blusas de serviço, as calças preferi-
das e camisas dos seus hóspedes no menor tempo. O 
potente Steamer devolve a forma cuidada a vestidos de 
noite delicados ou casacos.

Mudar o serviço de engomar rapidamente para outro an-
dar? Vamos a isso: o sistema é leve e compacto, segue-o 
sobre rodízios silenciosos e com o 1- 2-Lift-System* quase 
se instala sozinho. 

Graças ao visor de operação intuitiva, o sistema de engo-
mar é de utilização extremamente simples e a certificação 
CE está assegurada em caso de danos.

Não se admire se, de futuro, a tarefa de engomar se 
tornar a tarefa preferida na sua empresa.

PROFISSIONAIS:
NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

MULTITALENTO
NUM SISTEMA DE ENGOMAR

Patente: EP 2 169 108 B1



QUALQUER DESAFIO 
AGORA DOMINADO COM PIB 100

1- 2-Lift-System: montado e desmontado em  
segundos

Duas pegas, sem esforço, graças ao 1- 2-Lift-System*  
patenteado, o PIB 100, fica imediatamente aberto e nova-
mente dobrado.

Grande reservatório de água: mais tempo de engomar 
para muita roupa

Com uma capacidade de 4,5 litros, pode engomar  
durante, no mínimo, de três horas sem interrupção.

ComfortZone: tábua de engomar grande

Mudar a posição dos ombros já era: engome toda a parte 
da frente de uma camisa de uma só vez.

Ferro SoftCare, base com estrutura de favos: alisar 
tecidos de forma cuidada

A película de vapor única permite que o ferro deslize 
facilmente e de forma eficaz sobre a roupa**.

Vapor intenso: qualidade profissional com o to-
que de um botão

Com quatro bar de pressão de vapor e 100  g/min de 
vapor constante alcança um alisamento perfeito, mesmo 
com os materiais mais espessos.

Visor simples:  
suporte numa vista

Com o visor integrado do PIB 100 tem o mais importante 
à vista: por ex. o estado atual do aparelho, o intervalo de 
descalcificação ou o nível de água.

Lavagem automática: pura satisfação ao engomar

Para que possa usufruir da potência total em qualquer 
momento, a função de lavagem automática liberta o  
evaporador de resíduos de minerais.

TECNOLOGIA 
PARA RESULTADOS  
PROFISSIONAIS

SEM PREOCUPAÇÕES 

UTILIZAÇÃO  
E MANUTENÇÃO

Sem preocupações: quando no quotidiano diário agitado tem de interromper o seu trabalho de engomar,  
o PIB 100 auxilia-o. Graças à função AutoOff segura após 25 minutos sem utilização, o sistema completo  
desliga-se automaticamente.

CONFORTO 

PRÁTICO

Nos casos onde os eletrodomésticos habituais já não resistem à utilização diária durante horas, o PIB 100 revela-se 
versátil e potente. As várias funcionalidades vão convencê-lo em três pontos: conforto, eficiência e durabilidade.

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



CONTRA FACTOS NÃO HÁ ARGUMENTOS 

QUALIDADE EM DETALHE DA 
MIELE PROFESSIONAL

Visores
• Primeira colocação em funcionamento fácil 

guiada por texto simples
• Estado de funcionamento e indicações de 

assistência como texto simples no visor
• Descalcificação automática ao premir um 

botão (em função da dureza da água)
• Possibilidade de definição do idioma do país 

para alternância de pessoal

Segurança de utilização
• Função CoolDown: desativação automática 

do ferro após três minutos
• Função AutoOff: desativação automática do 

sistema de engomar a vapor após 25 minutos
• Segurança operacional conforme a diretiva 

de máquinas 2006/42/CE para aplicações 
industriais

Manuseamento simples
• Rodas práticas para transporte sem esforço
• Com duas pegas pronto a utilizar graças ao 

patenteado 1-2-Lift-System
• ErgoLift: regulação gradual em altura para a 

altura de trabalho perfeita (83–102 cm)
• Dois compartimentos de arrumação para  

ferro e acessórios

Destaques do ferro
• Grande reservatório de água com capacidade 

para 4,5 l para um longo período a engomar 
sem interrupções

• Cobertura da tábua de engomar de alta quali-
dade especialmente permeável ao vapor

• Ferro com base com estrutura de favos pa-
tenteada** para uma distribuição de vapor  
rápida e um engomar fácil

• Trabalho eficiente na tábua de passar a ferro 
grande com Comfort-Zone para a posição 
dos ombros

• Tábua de passar a ferro ativa: a função de  
insuflar e de sucção garantem uma utilização 
de vapor e posicionamento da roupa ideal

• Grandes quantidades de vapor e elevada 
pressão de vapor para um acabamento per-
feito de têxteis de várias camadas

• O aquecimento integrado reduz a formação 
de condensado na tábua de passar a ferro

Acessórios opcionais
• Base antiaderente de encaixe para proteção 

de lantejoulas, estampados e para proteção 
contra brilho em têxteis escuros

• Steamer prático para alisar e refrescar têxteis 
pendurados

Sistema de engomar a vapor PIB 100

Visor texto simples, 1 linha

Reservatório de água (l) 4,5

Vapor 4,0 bar, 100 g/min

Superfície de engomar (L/P em mm) 1.190/405

Dimensões exteriores (A/L/P em mm) 970/470/1.510

Dimensões exteriores dobrada (A/L/P em mm) 1.200/470/402

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