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Seja um salão de cabeleireiro, uma padaria ou PME: os visitantes e clientes esperam de 
si uma aparência cuidada e têxteis impecáveis. As económicas máquinas de lavar e 
secadores da nova gama SmartBiz foram especialmente desenvolvidos para uso indus-
trial e convencem pelos tempos curtos, uma vida útil longa e resultados exemplares. Ambas 
as máquinas são fornecidas prontas a ligar e são a primeira escolha quando se tem de 
lavar e secar até 3 vezes por dia de forma rápida e segura.

 100% qualidade Miele  
para profissionais iguais a si 
Mais potentes, rápidas e duradouras do que as máquinas domésticas:  
As máquinas SmartBiz estão concebidas para várias aplicações 
diárias nas empresas comerciais e estão preparadoa para níveis de 
carga que as máquinas domésticas não suportam a longo prazo. 

Novidades da Miele Professional: 

A sua entrada no mundo do  
tratamento profissional da roupa.

Os têxteis são necessários todos os dias e, por isso, deveriam 
ser tratados com cuidado. Eficiente em termos energéticos, o 
secador com bomba de calor PDR 300 HP da SmartBiz é o 
complemento ideal para a máquina de lavar roupa da Smart-
Biz: graças ao tambor com estrutura de favos patenteado da 
Miele, o secador protege as fibras da sua roupa e e o siste-
ma inteligente PerfectDry permite uma secagem precisa. A 
secagem dos seus têxteis é muito mais rápida e delicada.

SmartBiz  
Secador com bomba de calor PDR 300 HP

Secagem mais delicada para  
roupa aveludada

No dia a dia atribulado é crucial que os seus têxteis 
estejam exemplarmente limpos e rapidamente prontos 
para voltar a usar. A máquina de lavar roupa PWM 300 
da SmartBiz garante uma qualidade perfeita de limpeza e 
convence pelos tempos muito curtos de apenas 79 minu-
tos por ciclo de lavagem, de modo a que possa recolher 
a sua roupa em pouco tempo. É a solução ideal para até 
3 ciclos por dia. 

SmartBiz  
Máquina de lavar roupa PWM 300

Roupa lavada em  
menos tempo



Apenas com a 
SmartBiz.

*Os secadores com bomba de calor SmartBiz convencem pelos tempos de apenas 125 minutos. 

Nos dias em que está mais atarefado, os seus têxteis têm de voltar a estar disponíveis 
rapidamente. As máquinas de lavar roupa SmartBiz convencem pelos curtos tempos de 
apenas 79 minutos*: desta forma, lavam mais rápido do que as máquinas industriais simil-
ares. Mesmo em caso de várias passagens diárias, pode sempre impressionar com roupa 
fresca. 

Ambas as máquinas SmartBiz são entregues prontas a ligar com cabo e ficha, de modo a 
que apenas se tenha de instalar, introduzir a ficha e ligar. Mais simples e rápido é impossível. As máquinas domésticas não suportam os níveis de carga do tratamento profissional de 

roupa. Graças a materiais de alta qualidade e construção robusta, as máquinas SmartBiz 
estão concebidas para 10.000 utilizações ou 15.000 horas de funcionamento. Seja um ou 
três ciclos de lavagem e/ou secagem por dia: os resultados da SmartBiz mantêm-se cons-
tantes ao longo de vários anos.

Os custos correntes determinam a rentabilidade da sua empresa. As máquinas SmartBiz 
são da classe de eficiência energética A+++ e consomem graças à inovadora tecnologia 
de bomba de calor aprox. 60 % menos energia do que os secadores de condensação 
convencionais. 

Com o tambor de estrutura de favos patenteado a sua roupa é lavada de forma delicada 
e cuidadosa. Graças ao inovador sistema PerfectDry, a sua roupa é seca de forma mais 
rápida, uniforme e suave. Os seus têxteis ficam como novos, mesmo após várias lavagens/
secagens. 

Os componentes importantes e suscetíveis ao desgaste não são feitos de plástico, mas 
sim de materiais duradouros: a cuba e as pás elevatórias do tambor em inox, os contrape-
sos em ferro fundido e a suspensão da cuba, bem como a cruzeta, em alumínio fundido. 
Assim, ambas as máquinas suportam cargas industriais, beneficiando de mais segurança 
no planeamento.

APENAS 79 MINUTOS 
para resultados perfeitos

Programas de lavagem rápidos

FÁCIL DE INSTALAR 

e ligar

Sistema Plug & Play

CONCEBIDAS PARA 15.000 HORAS 
Máximo rendimento

Materiais robustos

CUSTOS DIÁRIOS 
e poupança de recursos

Classe de eficiência energética A+++

LAVAGEM IMPECÁVEL 
E conservação de têxteis

Tecnologias patenteadas

MAIS segurança de planeamento através 
de VIDA ÚTIL mais longa

Máxima qualidade do material



Utilização simples e intuitiva
através de botão seletor rotativo com inscrição de texto 
simples 
e guia do utilizador no visor.

Mais roupa por ciclo de lavagem
graças aos grandes volumes do tambor de 64 litros para 
7 kg de capacidade de carga.

Roupa perfeitamente lavada
através de diferentes programas de lavagem e secagem 
para vários tipos de têxteis, por ex. «Roupa branca e de cor», 
«Fibras», «Intensivo», «Lãs», «Têxteis de limpeza» e muitos 
mais.

Poupança significativa de energia e recursos
graças a programas económicos, rápidos e 
à classe de eficiência energética A+++. 

Flexibilidade reforçada
com acessórios adequados e possibilidade de instalar 
ambas as máquinas como coluna de lavar/secar com 
gaveta ou sapata e gaveta. 

Uma sensação tranquilizante 
pelo serviço de assistência da Miele, várias vezes 
distinguido através do barómetro dos clientes.

Outras funcionalidades da SmartBiz

2 máquinas, que olham para além  
do cesto da roupa
Com a SmartBiz trata-se mais do que um desempenho de limpeza perfeito: a adaptação ao quotidiano, a flexibilidade 
e a segurança do utilizador são fundamentais para ambas as máquinas. Por isso, as máquinas SmartBiz oferecem 
funcionalidades adicionais que tornam o seu dia a dia mais eficiente, seguro e confortável. 

SmartBiz para pequenas empresas

A solução adequada para cada tarefa
Com a SmartBiz a Miele Professional oferece excelentes máquinas para a entrada no tratamento profissional da 
roupa. 
Sejam aventais, toalhas ou camisolas: a dupla foi concebida, por exemplo, para os seguintes públicos-alvo: 

• Padarias, confeitarias, catering

• Salões de cabeleireiro e de cosmética

• Infantários, creches, escolas

• Pequenos hóteis, B&B, pensões

• Clubes desportivos, ginásios

O seu setor não está na lista?
Temos todo o gosto em falar consigo: juntos encontraremos 
garantidamente uma solução perfeita para o seu negócio!

Datas, factos, especificações

Valor acrescentado no detalhe

Secador com bomba de calor PDR 300

Comando do programa DirectSensor

Sistema de secagem Bomba de calor, esgoto 
de água de condensação  
integrada

Capacidade de carga [kg] 7

Volume do tambor [L] 120

Tempo de funcionamento algodão/tecidos 
mistos* [min]

125/99

Cor/material da frente LW

Dimensões exteriores A/L/P [mm] 850/596/636

LW = branco lótus esmaltado, *Tempo de funcionamento no programa de secagem 
normal

Máquina de lavar roupa PWM 300

Comando do programa DirectSensor

Capacidade de carga [kg] 7

Volume do tambor [I] 64

Velocidade de centrifugação máx. [rpm] 1.400

Fator g/humidade residual** [%] 526/49

Tempo de funcionamento* [min] 79

Tipo de aquecimento EL

Esgoto [LP DN 22] LP

Cor/material da frente LW

Dimensões exteriores A/L/P [mm] 850/596/636

EL = elétrico, LP = bomba de esgoto, LW = branco lótus esmaltado, * 
Tempo de funcionamento no programa Roupa de cor 60 °C, Ligação à 
agua fria, **Indicação de humidade residual relativa à lavagem a quente no 
último ciclo de enxaguamento

Lava mais do que 3  vezes por dia, necessita de máquinas com tempos ainda mais curtos ou está a 
expandir e procura uma solução inovadora para exigências mais difíceis? 
Então, recomendamos-lhe a gama «Pequenos gigantes» da Miele Professional – temos todo o 
gosto em aconselhá-lo!
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