
PIB 100 [EL]

Professioneel stoomstrijksysteem 
met groot waterreservoir voor lange strijktijd en een perfect afwerkresultaat. 

• Lange levensduur – ontworpen voor
7.500 bedrijfsuren/10 jaar*

• Lang strijken dankzij waterreservoir
van 4,50 liter

• Hoogwaardige strijktafelovertrek voor
het beste strijkresultaat 

• Gelijkmatige stoomverdeling met de
*honingraatstructuurstrijkzool

• Comfortabel opbouwen/afbreken met
behulp van het 1-2-liftsysteem

EAN: 4002516377252 / materiaalnummer: 11638890

Model en uitvoering
Serie Professional
Kleur strijktafelovertrek Antraciet
Gepatenteerde strijkzool met honingraatstructuur •
Meerdere textiellagen strijken •
Traploze hoogte-instelling met gasdrukveer min. in mm 830
Traploze hoogte-instelling met gasdrukveer max. in mm 1.020
Toepassing
Geschikt voor hotels en restaurants •
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen •
Geschikt voor woningbouw en tehuizen •
Geschikt voor wasserijen •
Geschikt voor werkplaatsen •
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang •
Geschikt voor ziekenhuizen •
Geschikt voor sportverenigingen •
Geschikt voor beauty, wellness en fitness •
Geschikt voor huishoudelijk gebruik •
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk •
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie •
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken •
Geschikt voor instellingen •
Capaciteitsgegevens
Stoomdruk in bar 4,0
Hoeveelheid stoom in g/min 100
Verticale stoom •
Stoominjectie in bar 4
Continustoom in bar 4
Geschikt voor leidingwater •
Inhoud waterreservoir in l 4,50
Waterreservoir uitneembaar •
Waterreservoir kan op elk moment worden bijgevuld •
Geteste bedrijfsuren 7.500
Bediening
Soort besturing Touchscreen
Automatisch in-/uitschakelen ventilator •
Begeleide eerste ingebruikneming •
Begeleid ontkalken •
Automatisch ontkalken •
Automatisch spoelen •
Instelbare displaytaal •
Paneel met eenvoudige symbolen •
Standaard elektrische aansluiting
Elektrische aansluiting 1N AC 220-240V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW 2,15
Totale aansluitwaarde in kW 2,20
Zekering in A 10
Stekker meegeleverd •

Meer informatie over dit product vindt u op:
http://www.miele.nl/professional

Meer informatie op de volgende bladzijde...

http://www.miele.nl/professional/getProductDetail.htm?mat=11638890
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Afmetingen en gewicht
Buitenmaat, nettohoogte in mm 970
Buitenmaat, nettobreedte in mm 470
Buitenmaat, nettodiepte in mm 1.510
Buitenmaat, hoogte in mm, ingeklapt 1.280
Buitenmaat, breedte in mm, ingeklapt 470
Buitenmaat, diepte in mm, ingeklapt 402
Maximale breedte van strijkplank in mm 405
Maximale lengte van strijkplank in mm 1.190
Buitenmaat, brutohoogte in mm 450
Buitenmaat, brutobreedte in mm 1.340
Buitenmaat, brutodiepte in mm 500
Nettogewicht in kg 29
Brutogewicht in kg 33
Emissiewaarden
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h 7,92
Uitvoering
Actieve strijktafel (opblaas- en afzuigfunctie) •
2e vermogensstand ventilator •
Optioneel verkrijgbare antikleef strijkzool •
Gepatenteerd 1-2-liftsysteem •
Vloervriendelijke loopwieltjes •
Strijktafel met ComfortZone •
Opbergvak voor het strijkijzer •
Opbergvak voor aansluitkabel en toebehoren •
CoolDown-functie •
AutoOff-functie •
Professionele strijktafelovertrek •
Houder stoomslang •
Teststrips voor het vaststellen van de waterhardheid •
Waterboiler met coating van “Diamond-Like Carbon” •
Optioneel verkrijgbare steamer •
Efficiëntie en duurzaamheid
Recyclingpercentage in % 94
Keur- en kenmerken
CE •
WEEE •
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG •


