
Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz. 
To jest ten czas. Czas na Miele.

    Jakość 
     Miele  
w atrakcyjnej  
    cenie! 
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Przeprowadzka jest prawie skończona.  
Idealny czas na rozpoczęcie życia razem! 
Dzięki pralce Miele W1 Classic i suszarce T1 Classic. 

To jest ten czas. Czas na Miele.

Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz.
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Najwyższa jakość, perfekcyjne i niezrównane rezultaty oraz 
wyjątkowa efektywność w jednym. Najwyższe wymagania 
dotyczące produkcji i zastosowanych materiałów podkreślają 
obietnicę firmy Miele: Immer besser (zawsze lepiej). 

Wyjątkowa jakość i trwałość. 
Stworzona przez Miele.
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Emaliowany front
Firma Miele jako jedyny producent urządzeń 
domowych pokrywa emalią fronty wszyst-
kich swoich pralek, suszarek i pralko-susza-
rek. Ta wysokiej jakości emalia jest odporna 
na zarysowania, korozję, kwasy i zasady, 
łatwa do czyszczenia i trwała (zarówno pod 
względem kolorystycznym, jak i użytkowym)

Stalowy zbiornik
Zbiornik ze stali szlachetnej dzięki wyjątko-
wej perforacji optymalnie chroni tkaniny 
i jest stabilizowany przez cztery żeliwne ob-
ciążniki. Dzięki temu pralka stoi zawsze sta-
bilnie nawet podczas wirowania na najwyż-
szych obrotach.

Przeciwwaga z żeliwa 
Mniejsze zużycie i doskonała stabilizacja we 
wszystkich pralkach Miele dzięki wysokiej 
jakości produkcji i użytych materiałów.

Bezobsługowy wymiennik ciepła
W suszarkach z pompą ciepła Miele 
wymiennik ciepła jest chroniony przez efek-
tywny system filtracji i nie musi być czysz-
czony. W ten sposób gwarantowane jest 
stale niskie zużycie energii - przez cały 
cykl życia urządzenia.
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Sterowanie DirectSensor w nowej pralce W1 oraz suszarce T1 
Classic wyróżnia się wyjatkowo przejrzystą i zwięzłą formą. Dzięki 
dotykowym sensorom wybieranie żądanego programu przebiega 
szybko i sprawnie.

DirectSensor – 
prosta obsługa za jednym dotknięciem 
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w Miele
Tylko
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Zalety pralek Miele* 
 

CapDosing
Chcieliby Państwo uzyskiwać perfekcyjne rezul-

taty także w przypadku prania np. wełny czy odzieży typu Out-
door? Teraz to możliwe dzięki kapsułkom Miele Caps. Te kapsułki z 
precyzyjną porcją płynu wkłada się po prostu do komory na płyn 
zmiękczający. Pralka Miele w optymalnym czasie dozuje zawartość 
kapsułek – w pełni automatycznie.
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Opatentowany bęben o strukturze plastra miodu1)

Wyjątkowo łagodnie: dzięki strukturze plastra miodu 
pranie jest traktowane szczególnie delikatnie.

w Miele
Tylko

Efektywność energetyczna
Nawet 10%* efektywniej2) niż najlepsza klasa efektywności energe-
tycznej A+++: najwyższa efektywność i perfekcyjne rezultaty. 

Silnik ProfiEco 
Siła i oszczędność: z silnikami ProfiEco od Miele pierze się efektyw-
nie, cicho i oszczędnie. Przez długi czas.

* w zależności od modelu 
1)  Patent: EP 0 935 687 B1
2)  Bardziej efektywnie niż wartość graniczna (46) przewidziana 

dla najwyższej klasy energetycznej A+++.
3) Prosimy o zapozanie się z instrukcją obsługi dotyczącą ochrony przed zalaniem.

Ochrona przed zalaniem3)

Maksymalny poziom bezpieczeństwa:  przed niekontrolowanym 
wypływem wody z urządzenia ochroni Państwa specjalny system.



w Miele
Tylko
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Technologia EcoDry
Technologia Miele EcoDry gwarantuje Państwu na stałe 

niskie zużycie energii i krótkie czasy suszenia. Dzięki efektywnej 
współpracy systemu filtrów Miele z bezobsługowym wymiennikiem 
ciepła, nie ma żadnych szans, żeby doszło do zapchania wymienni-
ka ciepła, poprzez kłaczki. Dzięki temu wydajnik ciepła będzie tak 
samo wydajny.
Suszarki z pompą ciepła Miele z EcoDry stale pracują ekonomicznie 
- przez cały cykl życia urządzenia.

Zalety suszarek Miele* 
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w Miele
Tylko FragranceDos1)

Świeżość dla wszystkich zmysłów: z Miele pranie staje 
się nie tylko wyjątkowo miękkie, ale i pachnie doskonale.

Minimalne zużycie energii
Najlepsza wydajność A++: Najwyższa ekonomiczność i optymalne 
rezultaty.

w Miele
Tylko Perfect Dry2)

Precyzyjne suszenie: Perfect Dry określa stopień twar-
dości wody i dopasowuje czas trwania procesu.

Najwyższa wydajność skraplania
Najlepsza ochrona pomieszczeń i mebli: 50% mniejsza utrata wilgot-
ności niż wymagana dla wydajności skraplania A.

1) Patent pending: EP 2 431 516 A1
2)  Patent: DE 197 19 661 C2
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Pralki W1 Classic
Opisy produktowe

Model WDB 030 Eco WDD 030 EcoPlus&Comfort
Ładunek w kg 7,0 8,0
Max. szybkość wirowania 1.400 1.400
Rodzaj
wsuwane pod spód/do podbudowy/do ustawienia w kolumnie •/–/• •/–/•
Otwieranie drzwi prawa strona prawa strona
Design
Kolor pokrętła wyboru Biały lotos Biały lotos
Rodzaj panelu ukośny ukośny
Wzornictwo drzwiczek aluminium look aluminium look
Wyświetlacz DirectSensor, 7-elem. DirectSensor, 7-elem.
Efektywność czyszczenia
TwinDos – –
System PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/–
CapDosing/Funkcja plamy •/– •/–
Inteligentne pranie
Bęben Thermo-SoftCare/Bęben SoftCare –/• –/•
Komfort obsługi
SteamCare/prasowanie wstępne –/– –/–
Programowanie startu do 24 h/wskazania czasu pozostałego/
wskazanie godziny •/•/– •/•/–
Oświetlenie bębna – –
Język wyświetlacza/szuflada na środki AutoClean –/• –/•
Comfort-Lift/rama jezdna –/– –/–
Ekologia
Klasa efektywności/klasa efektywności wirowania A+++/B A+++ (-10%)*/B
Roczne zużycie wody w l/roczne zużycie prądu w kWh 10.340/175,00 10.120/177,00
Emisja hałasu przy praniu/wirowaniu w db(A) re1pW 50/74 50/74
Przyłącze wody ciepłej – –
Funkcja EcoFeedback/Silnik ProfiEco –/• –/•
Automatyka wagowa/licznik ilości wody/regulacja piany •/•/• •/•/•
Najważniejsze programy prania
Bawełna/Tkaniny delikatne/Tkaniny bardzo delikatne •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expres/Expres 20 –/–/• –/–/•
Koszule/Jedwab/Wełna •/–/• •/–/•
Tkaniny ciemne/Jeans/Tkaniny ciemne/Jeans –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregnacja/Pościel z pierza •/•/– •/•/–
Pranie mix/Ulubione –/– –/–
Najważniejsze funkcje dodatkowe
ProgrammManager/Woda plus/Wyciszenie –/•/– –/•/–
Krótki/namaczanie/pranie wstępne •/•/• •/•/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Możliwość doposażenia – –
Jakość
Zbiornik kąpieli piorącej Stal szlachetna Stal szlachetna
Emaliowany front/przeciwwagi z szarego żeliwa •/• •/•
Bezpieczeństwo
System WCS/WPS/WPM •/–/– •/–/–
Blokada rodzicielska/kod PIN –/• –/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x głęb.) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm 1.054 1.054
Akcesoria na wyposażeniu
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/– –/–/–

*  bardziej oszczędny niż wartość graniczna 
klasy efektywności energetycznej A+++
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Suszarki T1 Classic
Opisy produktowe

Model TDB 130 WP Eco
Ładunek w kg 7,0
Rodzaj
wsuwane pod spód/do podbudowy/do ustawienia w kolumnie •/–/•
Otwieranie drzwi lewa strona
Rodzaj
Suszarka z pompą ciepła/suszarka kondensacyjna/
suszarka ewakuacyjna •/–/–
Design
Kolor pokrętła wyboru Biały lotos
Rodzaj panelu ukośny
Wzornictwo drzwiczek białe
Wyświetlacz DirectSensor, 7-elem.
Efekt suszenia
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish –
Inteligentna zmiana kierunków obrotów bębna •
Inteligentne pranie
Opatentowany bęben SoftCare/Bęben o gładkich ścianach •/–
Komfort obsługi
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej •
Programowanie startu do 24 h/wskazania czasu pozostałego/
wskazanie godziny •/•/–
Oświetlenie bębna/język wyświetlacza LED/–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej/klasa efektywności skraplania A++/A
Roczne zużycie energii w kWh 211
Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w 
db(A) re1pW 66
Czas trwania w programie standardowym w min 137
Funkcja EcoFeedback –
Silnik ProfiEco –
Bezobsługowy wymiennik ciepła/Technologia EcoDry •/•
Najważniejsze programy suszenia
Bawełna/Bawełna Eco/Tkaniny delikatne/Tkaniny bardzo delikatne •/•/•/•
Koszule/Jedwab Finish/Wełna Finish •/–/•
Wygładzanie parą/Wygładzanie delikatne –/–/•
TurboDry/Expres –/•
Outdoor/Impregnacja/Poduszki średnie •/•/–
Pranie mix/Ulubione –/–
Najważniejsze funkcje dodatkowe
Odświeżanie/Turbo/Eco –/–/–
Ochrona przed zagniataniem/Tryb łagodny plus/ Brzęczyk •/•/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Możliwość doposażenia modułem –
Jakość
Delikatne zabieraki/emaliowany front •/•
Bezpieczeństwo
Blokada kodem PIN •
Wskazanie „Opróżnianie“/wskazanie „Czyszczenie filtra •/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x głęb.) 596 x 850 x 636
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm 1.054
Rodzaj czynnika chłodzącego/Ilość czynnika w kg R134a/0,34
Akcesoria na wyposażeniu
Kapsuła zapachowa •
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Aby umówić się na spotkanie 
z Doradcą Klienta 
prosimy o kontakt:
tel. 022 548 40 24/27/28
E-mail: info@miele.pl

Papier ulotki wyprodukowany został bez użycia chloru.


