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Cube en Cube X:
Tafel sterilisatoren
Miele Professional. Immer Besser.
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ST E R I L I S AT I E M E T S Y S T E E M
Terbeschikkingstelling

Gebruik

Voorreiniging,
demontage,
afvoer

Opslag
Instrumentencyclus
Sterilisatie en
gedocumenteerde vrijgave

C U B E
C U B E X

Verpakking,
markering

Reiniging en
desinfectie

Innovatief, efficiënt en een all-in-one-oplossing: Met de
innovaties Cube en Cube X breidt Miele zijn geïntegreerde systeemoplossing System4Med uit met twee
krachtige kleine sterilisatoren, waardoor een veilige en
betrouwbare behandeling van dentale instrumenten in
zeer korte tijd wordt gewaarborgd. Zo kunnen praktijken
van iedere omvang profiteren van waardevolle tijd- en
kostenbesparingen, omdat niet alleen de instrumentencyclus, maar ook de administratieve inspanning wordt
geoptimaliseerd.

Controle, onderhoud
en functiecontrole

VEILIG
EN EFFICIËNT
Dankzij een kortere programmaduur, een innovatieve
droogtechnologie en een intuïtieve navigatie voldoen
Cube en Cube X aan de hoogste standaarden met
betrekking tot veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en
efficiëntie in de dagelijkse praktijk. Beide modellen
overtuigen door optimale droogresultaten, zijn uitgerust
met een touch-kleurendisplay voor eenvoudige bediening
en kunnen gemakkelijk in elke IT-omgeving worden
geïntegreerd.
Of het nu gaat om een grote of kleine praktijk: Miele biedt
twee modellen aan met verschillende kamergroottes, om
tegemoet te komen aan de diverse eisen van dentale
praktijken. Terwijl het performance-model Cube reeds
over alle functies voor snelle en betrouwbare sterilisatieprocessen in moderne praktijken beschikt, biedt het
premiummodel Cube X daarnaast veel innovatieve
extra's, die een efficiënte instrumentencyclus op het
technisch en economisch hoogste niveau garanderen.

3

PERFORMANCE-MODEL CUBE
VOOR EEN EFFICIËNTE
INSTRUMENTENCYCLUS
Eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt: het model Cube
overtuigt door korte cyclustijden, optimale droogresultaten en lage verbruikswaarden. De compacte kleine
sterilisator biedt veel nuttige functies voor efficiënte sterilisatieprocessen, is in twee kamergroottes (17 en 22 liter)
verkrijgbaar en optimaliseert als centraal deel van een
uitgebreide systeemoplossing de totale instrumentencyclus in kleine tot middelgrote praktijken.

• Praktische programma-instellingen
zoals bijvoorbeeld programmeerbare programmastarts
• Gebruiksvriendelijke bediening

PREMIUM-MODEL CUBE X
OVERTREFT ZELFS DE
HOOGSTE KWALITEITSEISEN
Innovatief, snel, veilig: het premium-model Cube X vergemakkelijkt dankzij een korte programmaduur, een zeer
moderne droogtechnologie, een eenvoudige bediening en programmeerbare programmastarts het arbeidsproces in
dentale praktijken en klinieken. Het apparaat is verkrijgbaar in twee kamergroottes (17 en 22 liter), beschikt over een
geavanceerde netwerktechniek en biedt bovendien vele extra functies die garant staan voor meer comfort en
zuinigheid in de dagelijkse praktijk.

• Modern kleurendisplay
• Ergonomisch design
• Feilloze procesdocumentatie
• WiFi-Verbinding (optioneel)

ZEER KRACHTIG
VOOR KLEINE EN
GROTE PRAKTIJKEN

• Verkorte looptijden dankzij EcoDrytechnologie

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Modern kleurendisplay

• Individuele gebruikersovername

• Ergonomisch design

• Snelle cyclus voor onverpakte instrumenten

• Feilloze procesdocumentatie

• Praktische programma-instellingen

• WiFi-Verbinding (optioneel)

zoals bijvoorbeeld programmeerbare programmastarts

• Moderne onderhoudsondersteuning via
3D-animatie in het display van het apparaat
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KWALITEIT EN
ZEKERHEID
Betrouwbare sterilisatie van instrumenten

Veilige programmakeuze
Individuele sterilisatiecycli
Veilige instrumentenbehandeling via standaard klasse
B-cycli, een klasse S-cyclus (afhankelijk van het model)
en relevante testcycli zoals de vacuümtest.
Praktische programma-instellingen
Individuele flexibiliteit
Waardevolle kosten- en tijdbesparing in de dagelijkse
praktijk dankzij individuele programma-instellingen zoals
bijv. programmeerbare programmastarts.
Feilloze procesdocumentatie
Veilige gegevensoverdracht
Eenvoudige traceerbaarheid dankzij automatische
opslag van de cyclusrapporten op een USB-stick.
Barcode-etiketten kunnen probleemloos via de Miele
etikettenprinter APH 550 Sego worden afgedrukt.
Individuele gebruikersovername
Digitale identificatie
Op verzoek kunnen de gebruikers van de Cube X, die
sterilisatiebatches controleren en vrijgeven, digitaal worden geregistreerd. Naast de vrijgiftebevestiging kunnen
de namen van de bedieners worden opgeslagen.

EFFICIËNTIE
EN COMFORT
Meer zuinigheid in de dagelijkse praktijk

Geoptimaliseerde programmaduur
EcoDry-technologie
De Cube X overtuigt door korte cyclustijden, een lange
levensduur, de instrumenten en een energiebesparing die
loont. Met behulp van het gepatenteerde EcoDry past de
droogduur zich aan de belading aan.
Compacte afmetingen
Ergonomisch design
Het ergonomische design van de apparaten zorgt voor
extra comfort. Dankzij de compacte afmetingen kunnen
de apparaten in elke praktijkomgeving worden
geïntegreerd.
Eenvoudige bediening
Intuïtief kleurendisplay
Het grote kleurendisplay van de apparaten en een
intuïtieve menustructuur maken het dagelijkse werk van
het praktijkteam eenvoudiger, sneller en efficiënter.
Eenvoudige gegevensoverdracht
WiFi-dongle-key
Optioneel bestaat de mogelijkheid voor communicatie
via WiFi. Daardoor kunnen gegevens bijzonder gemakkelijk naar andere softwaresystemen worden overgebracht.
Meer gemak
Automatische watertoevoerklep
Naast eenvoudig handmatig vullen van het waterreservoir
kunnen de apparaten eenvoudig worden aangesloten op
het Miele Plug & Pure-waterzuiveringssysteem.

U kunt vele andere voordelen en functies vinden op:
miele.nl/pro/cube
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MEER EFFICIËNTIE
IN DE DAGELIJKSE
PRAKTIJK

TWEE MODELLEN,
EERSTEKLAS RESULTATEN
Cube
17 liter PST 1710

Cube X
22 liter PST 2210

17 liter PST 1720

22 liter PST 2220

Capaciteit
Instrumenten

4,5 kg

5,5 kg

4,5 kg

6 kg

Textiel

1,5 kg

2 kg

1,5 kg

2 kg

Cassettes, containers

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

Programma's en besturing
121 °C universele
houdtijd:
20,5 min*

Leeg

65

66

35

35

Volledig beladen

74

77

62

67

134 °C universele
houdtijd: 5,5 min*

Leeg

43,5

46,5

22,5

22,5

Volledig beladen

52,5

56,5

42,5

46,5

134 °C prionen
houdtijd:
20,5 min*

Leeg

42

42

38

38

Volledig beladen

67

70

59

63

Snelcyclus
houdtijd: 3,5 min*

Leeg

_

_

13

13

2 kg

_

_

20

21

Vacuümtest

19

20

17

18

Helix-B&D-test

23

24

21

21

Aansluitingen

2 x USB

2 x USB

5 x USB, 1 Ethernet

5 x USB, 1 Ethernet

Buitenafmetingen h/b/d

452 x 465 x 634 mm

452 x 465 x 634 mm

452 x 465 x 634 mm

452 x 465 x 634 mm

Leeg gewicht

42,5 kg

44,0 kg

46,0 kg

47,5 kg

Afmeting kamer

Ø: 250 mm x T: 362 mm

Ø: 250 x T: 440 mm

Ø: 250 x T: 362 mm

Ø: 250 x T: 440 mm

Afmetingen en gewicht

Elektrische verbinding
Stroomvoorziening

200–240 Vac, 50 /60 Hz, 10 A 200–240 Vac, 50 /60 Hz, 10 A 200–240 Vac, 50 /60 Hz, 10 A 200–240 Vac, 50 /60 Hz, 10 A

Verbruik

2,0–2,4 kW

2,0–2,4 kW

2,0–2,4 kW

2,0–2,4 kW

Normconformiteit

93/42/EWG, 2014/68 / EU, 2012/19/EU, DIN EN 13060, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN 61770

Leveringsomvang

3 x aluminiumtrays voor Cube/5 x aluminiumtrays voor Cube X, draaibare traydrager, trayhouder,
afvoerslang, stroomkabel, deuropener en USB-stick

*Programmatijden kunnen afhankelijk van de soort belading, droogtijd en stroom- en watertoevoer variëren.
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INSTRUMENTENBEHANDELING
HOLISTISCH GEDACHT
Krachtige apparaten, op maat gemaakte
proceschemicaliën, de modernste software en
maximale kwaliteit van de service –
met System4Dent biedt Miele Professional een
innovatief, compleet systeem voor een veilige
en efficiënte instrumentenbehandeling. De
beide nieuwe sterilisatoren Cube en Cube X zijn
perfect afgestemd op de systeemomgeving en
garanderen een probleemloze, behoedzame en
economische sterilisatie van dentale
instrumenten. Tandartspraktijken en tandklinieken profiteren zo van een integrale oplossing,
die zowel de procescyclus als de administratieve inspanningen optimaliseert.

• Reiniging, desinfectie en sterilisatie
Innovatieve thermodisinfectoren met individueel verkiesbare uitrusting. Krachtige, kleine
sterilisatoren voor de snelle en zekere behandeling van alle instrumenten.
• Proceschemicaliën
Op maat gemaakte proceschemicaliën voor
een grondige en behoedzame reiniging van
alle instrumenten.
• Procesdocumentatie
Intelligente documentatiesoftware voor altijd
feilloos controleerbaar procesverloop.
• Service
De hoogste kwaliteit van Miele, ook bij advies, financiering, service en validatie.

Miele Nederland
Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
www.miele.nl/professional
Contact en service
Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)
E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)

Immer Besser
Sinds 1899 gaat familiebedrijf Miele
volgens een duidelijke filosofie te
werk: Immer Besser. Dit alomvattende streven vormt de basis voor de legendarische kwaliteit, duurzaamheid
en innovatiekracht van een merk
“Made in Germany”. Een belofte die
professionele gebruikers ervan verzekert dat ze het juiste product hebben
gekozen.

Actieve milieubescherming:
het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt.

Uitstekend
Compromisloze betrouwbaarheid ten
aanzien van producten en service is
voor veel gebruikers de reden om
Miele regelmatig te kiezen als beste
en meest betrouwbare merk. Prestigieuze onderscheidingen als de MX
Award, de iF en reddot Design
Awards en de Duitse prijs voor duurzaamheid tonen aan dat Miele ook
op het gebied van design, kwaliteitsbeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen een bijzondere plaats inneemt.

Vaardig
Miele Professional ontwikkelt en produceert al decennia lang apparaten
voor wasserettes, professionele vaatwassers, reinigings- en desinfectieapparaten en sterilisatoren die blijk
geven van diepgaande kennis op
productiegebied. Zorgvuldig afgestemde accessoires, uitgebreid advies en een Miele klantenservice met
uitermate korte lijnen zorgen ervoor
dat u met Miele altijd optimaal presterende, zuinige apparaten in huis
haalt.
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