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Urządzenia wolnostojące

Limity? 
Nie istnieją.
#LifeBeyondOrdinary

Nowa pralka W1 Passion



2 Urządzenia wolnostojące - zalety

1 W porównaniu do wartości granicznej (46) Klasy Efektywności Energetycznej A+++
2 Odpowiada około 5 cyklom tygodniowo o średniej długości trwania jednego cyklu 2 godziny przez 20 lat.

Pralki W1 z TwinDos

CapDosing
Wygodne kapsułki do prania: precyzyjna 

porcja specjalnych płynów do prania lub zmiękczania 
tkanin oraz Booster na uporczywe plamy.

SoftCare z prasowaniem wstępnym
Maksimum ochrony i minimum prasowania: 

bęben o strukturze plastra miodu zapewnia wyjątkową de-
likatność prania, funkcja „Prasowanie wstępne” wygładza 
tkaniny już podczas prania.

PowerWash 2.0
Prawdziwa rewolucja: pranie o minimum 

40% (WCI 330 WCS, WCR 870 WPS, WCR 890 WPS, 
WWV 980 WPS Passion) bardziej oszczędne niż klasa 
efektywności energetycznej A+++. Szczególnie przy 
małych załadunkach.

SingleWash
Tę opcję można wybrać w wielu 

programach. Urządzenie dostosuje optymalnie czas 
trwania programu, zużycie wody i prądu do załadunku 
nawet 1 kg. Pranie pojedynczych sztuk jeszcze nigdy nie 
było tak szybkie i oszczędne.

Testowane na 20 lat użytkowania2

Firma Miele produkuje pralki we własnych fabrykach 
w Niemczech. Marka Miele gwarantuje szczególnie długą 
żywotność swoich urządzeń dzięki bardzo szczegółowym 
testom.

* Niezbędne jest pobranie bezpłatnej aplikacji na urządzenie mobilne (Android 4.2+/iOS9+) 

Aplikacja Miele@mobile
Funkcja MobileControl - wszystko pod kontrolą! 
Pralka wzbogacona o funkcjonalność WiFiConn@ct, która umożliwia łączenie się i sterowanie pral-
ką za pomocą aplikacji Miele@mobile*. Dzięki niej otrzymamy informacje o czasie, który pozostał 
do zakończenia programu. Dodatkowo pralka poinformuje użytkowników o kończącym się zapasie 
detergentów, a dzięki ShopConn@ct produkty te będzie można zamówić w szybki i wygodny 
sposób online przez Miele Shop.

Funkcja plamy
Każda plama jest inna: dlatego programy 

prania Miele dostosowują się precyzyjnie do różnych plam.

Asystent prania
Zawsze dobrze doradzi: pomoc w wyborze 

i dopasowaniu właściwego programu i ustawień dla Pań-
stwa tkanin.

Silnik ProfiEco
Mocny i oszczędny: Dzięki silnikom ProfiEco pralki Miele 
piorą efektywnie, cicho i oszczędnie.

Woda ciepła
Ciepła woda dla chłodnej kalkulacji: Drugie przyłącze 
umożliwia korzystanie z energooszcz. pozysk. ciepłej 
wody.

SteamCare
50% mniej prasowania. Maksymalna różnorodność 
zastosowań po zakończeniu programu lub jako oddzielny 
program do wygładzania parą.

Automatyczne dozowanie TwinDos
Firma Miele zrewolucjonizowała domowe pranie: żaden inny system 

dozowania detergentu w płynie nie pierze zarówno białych jak i kolorowych tkanin 
tak dokładnie jak 2-fazowy system Miele w płynie do prania UltraPhase 1&2. 
Tajemnicą wybitnej efektywności prania jest dwu komponentowy płyn do prania: 
UltraPhase 1 i UltraPhase 2. Oby dwa płyny są dozowane z osobnych pojemników 
w optymalnym momencie procesu prania - w pełni automatycznie. 
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Pralko-suszarka

System TwinDos
TwinDos to automatyczne dozowanie z rewolucyjnym systemem 

2-fazowym składającym się z płynu UltraPhase 1&2. Dla najlepszych rezultatów 
prania TwinDos precyzyjnie dozuje właściwą ilość detergentu w zależności od 
rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia tkanin. UltraPhase 1 i UltraPhase 2 
to najlepszy na rynku płyn do prania białych i kolorowych tkanin.**

** Wg Instytutu Hohenstein nr testu: HL 13.2.10991

CapDosing
Wygodnie: precyzyjna porcja specjalnych 

płynów do prania lub zmiękczania tkanin oraz Booster 
na uporczywe plamy. 

Opatentowany bęben SoftCare
Delikatny: dzięki strukturze plastra miodu 

na powierzchni bębna tworzy się warstwa wody, po której 
delikatnie ślizga się pranie.

PowerWash 2.0
Bardzo ekonomicznie i efektywnie: najlep-

sze efekty prania przy minimalnym zużyciu wody i energii. 

SteamCare
50% mniej prasowania. Maksymalna różnorodność 
zastosowań po zakończeniu programu lub jako oddzielny 
program do wygładzania parą. 

QuickPower Wash&Dry
Oszczędność czasu - ubrania są perfekcyjnie wyprane 
i wysuszone w wyjątkowo krótkim czasie. 4 kg w 2 h 
i 59 minut!*

1 Patent EP 1 186 697 B1
* W zależności od modelu.

Suszarki T1

Perfect Dry 
Zawsze idealnie suche: 

Perfect Dry rozpoznaje twardość wody 
i dopasowuje odpowiednio proces 
suszenia tkanin. 

Bęben SoftCare
Mniej zagnieceń, 

łatwiejsze prasowanie: powierzchnia 
o strukturze plastra miodu wspomaga 
delikatną pielęgnację i równomierne 
suszenie tkanin. 

Zintegrowany przewód 
skroplonej wody1

Bez konieczności opróżniania pojem-
nika na wodę: skondensowana woda 
spływa bezpośrednio poprzez rurkę 
do zlewu lub do syfonu. 

FragranceDos lub 
FragranceDos2*

W pełni automatycznie Kapsułki zapa-
chowe w suszarkach Miele to sposób na 
to, aby Państwa ubrania przepełniła woń 
delikatnych perfum. Po wysuszeniu tkaniny 
będą idealnie miękkie i świeżo pachnące.

SteamFinish 
Perfekcyjna pielęgnacja Państwa 
ubrań: kombinacja pary i ciepłego 
powietrza wygładza w krótkim czasie 
tkaniny w trakcie procesu suszenia.  

Suszarka T1 WiFiConn@ct
Wszystko pod kontrolą!

Suszarka wzbogacona o funkcjonalność WiFiConn@ct, 
która umożliwia kontrolowanie suszarki za pomocą aplikacji 
Miele@mobile*. Dzięki niej otrzymamy informacje o czasie, 
który pozostał do zakończenia programu.
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1 Patent: EP 0 935 687 B1
2 W porównaniu do wartości granicznej (46) Klasy Efektywności Energetycznej A+++
3 Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi dotyczącą ochrony przed zalaniem.
4 Odpowiada około 5 cyklom tygodniowo o średniej długości trwania jednego cyklu 2 godziny przez 20 lat.

Pralka W1 Classic

Emaliowany front
Firma Miele jako jedyny producent urządzeń 

domowych pokrywa emalią fronty wszystkich swoich pra-
lek. Emaliowany front jest odporny na zarysowania, kwasy 
i korozję oraz jest łatwy w czyszczeniu.

Stalowy zbiornik i przeciwwaga z żeliwa
Zbiornik ze stali szlachetnej jest wyjątkowo trwały 
i higieniczny. Stabilizowany jest przez żeliwne obciążniki, 
dzięki temu pralka zawsze stoi stabilnie nawet podczas 
wirowania.

Opatentowany bęben SoftCare1

Delikatny: Dzięki strukturze plastra miodu 
na powierzchni bębna tworzy się warstwa wody, po której 
delikatnie ślizga się pranie. 

Sterowanie DirectSensor 
Obsługa urządzeń dzięki dużym grafikom jest szybka 
i prosta. Tylko jedno przyciśnięcie na wyświetlaczu po-
woduje wybór ilości obrotów, temperatury i dodatkowych 
funkcji. 

Outdoor i Impregnacja
Pralka Miele Classic wyposażona jest w odpowiednie 
programy do zadań specjalnych, czyli do prania odzieży 
outdoorowej oraz impregnacji. 

Testowane na 20 lat żywotności4

Wyjątkowa jakość: urządzenia Miele przechodzą najbar-
dziej rygorystyczne testy pod kątem trwałości.

Silnik ProfiEco
Mocny i oszczędny: dzięki silnikom ProfiEco pralki Miele 
piorą efektywnie, cicho i oszczędnie. 

Ochrona przed zalaniem3

Maksymalny poziom bezpieczeństwa: przed niekontro-
lowanym wypływem wody z urządzenia chroni specjalny 
system.

Efektywność energetyczna2

Do 10% bardziej efektywna niż wartość graniczna klasy 
efektywności energetycznej A+++ (dotyczy pralki WDD 
030 WCS).

Czy chcieliby Państwo osiągnąć perfekcyjne rezultaty prania również 
dla tkanin wymagających specjalnej pielęgnacji, takich jak wełna czy 

outdoor? Idealne rozwiazanie to Miele Caps. Wystarczy umieścić kapsułkę 
z precyzyjną porcją detergentu w komorze szuflady na płyn zmiękczający i wybrać 
odpowiedni program. Pralka Miele dozuje zawartość kapsułki w odpowiednim 
momencie cyklu prania - w pełni automatycznie. 



Listwy łączeniowe do zestawiania suszarki na pralce w kolumnie.
W ustawieniu kolumnowym zaleca się umiejscowienie suszarki na pralce

Listwy: WTV 511 i WTV 512 są wyposażone w wysuwaną szufladę.
Listwy: WTV 407 są wyposażone w wysuwany blat roboczy.

T1 Classic/  
T1 ChromeEdition T1 WhiteEdition T 7000 T 8000/  

T 4000 TDA

W1 Classic/  
W1 ChromeEdition

WTV 501
WTV 511

WTV 502
WTV 512

WTV 412
WTV 417

WTV 412

W1 WhiteEdition
WTV 501
WTV 511

WTV 502
WTV 512

WTV 412 WTV 412

W 1000 WTV 511 WTV 512 WTV 412 WTV 412

W 6000 x x WTV 417 WTV 412

W 3000/ 5000 WDA WTV 511 WTV 512 WTV 412

WTV 412
WTV 407  

(tylko z W z ukośnym 
panelem sterowania)
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Pralka i suszarka w kolumnie

Pralka i suszarka w kolumnie
Jeśli nie wystarczy miejsca na ustawienie pralki i suszarki obok siebie, mogą Państwo wybrać ustawienie 
obydwu urządzeń w kolumnie. W tym ustawieniu pralka stoi zawsze na dole. W celu stabilnego połączenia 
urządzeń Miele oferuje różne listwy łączeniowe. Niektóre z nich – np. WTV 511 – są wyposażone w bar-
dzo praktyczną szufladę. Można w niej przechowywać np. akcesoria lub może posłużyć do odstawienia 
kosza na bieliznę w celu wygodnego załadowania lub rozładowania bębna suszarki.

Suszarka T1 Classic Active

FragranceDos1

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

Efektywność energetyczna
Najlepsza wydajność A ++: Najwyższa 
wydajność przy doskonałych rezulta-
tach suszenia. 

Outdoor i Impregnacja
Suszarka Miele Classic wyposażona 
jest w odpowiednie programy do zadań 
specjalnych m.in. do suszenia odzieży 
outdoorowej.

Bezobsługowy wymiennik ciepła
W suszarkach z pompą ciepła Miele 
wymiennik ciepła jest chroniony przez 
efektywny system filtracji i nie musi 
być czyszczony. W ten sposób gwaran-
towane jest stale niskie zużycie energii 
- przez całe życie urządzenia.

Perfect Dry2

Precyzyjne suszenie: 
Perfect Dry określa stopień twardo-
ści wody i dopasowuje czas trwania 
procesu.

Oszczędzanie przez całe życie suszarki
Technologia Miele EcoDry gwarantuje na stałe niskie zużycie 
energii i krótkie czasy suszenia. Dzięki efektywnej współpracy 
systemu filtrów Miele z bezobsługowym wymiennikiem ciepła 
kłaczki nie mają żadnych szans, żeby zapchać wymiennik cie-
pła, zmniejszając w ten sposób trwale wydajność urządzenia.

1 Patent: EP 2 431 516 A1
2 Patent: DE 197 19 661 C2
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1 Patent EP 2 233 632 B1 
2 W zależności od modelu

Prasowalnica

Funkcja pary
Pełną mocą przeciw 

zagnieceniom: Technologia „dwóch 
pojemników na wodę” to szybkie 
i równomierne parowanie tkanin.

Automatyka ochrony 
palców

Bezpieczna obsługa: Wyłącznik 
bezpieczeństwa reaguje na dotyk, 
silnik wyłącza się natychmiast, a walec 
prasujący cofa się.

Duża siła docisku
Więcej docisku, więcej gładkości: 
Dla porównania podczas prasowania 
ręcznego należy stosować stały docisk 
7 kg. 

Regulacja temperatury
Ochrona włókien: Wystarczy dopaso-
wać poziom temperatury do oznacze-
nia widocznego na metce ubrania. 
Ulubione tkaniny zostaną z Państwem 
na dłużej. 

Odblokowanie 
awaryjne

Ochrona tkanin w każdym momencie: 
Nacisk walca może być poluzowany 
ręcznie, wyjęcie tkaniny nie sprawi 
problemu.

Prasowalnica Miele - zwycięzca w walce 
z zagnieceniami

Wydaje się Państwu, że prasowalnice są staroświeckie 
i niewygodne? Jeśli tak, to znaczy, że nigdy nie używali 
Państwo prasowalnicy Miele. Nie musimy wymieniać 
długiej listy jej zalet, by do niej przekonać: prasowanie po 
prostu nigdy nie było szybsze i wygodniejsze! W porów-
naniu do konwencjonalnej metody z żelazkiem w dłoni, 
można zaoszczędzić sporo wysiłku i skrócić czas prasowa-
nia aż o 50%.

Steamer2

Multitalent: Za pomocą 
poręcznego uchwytu Steamer mogą 
Państwo wygładzić wiszącą suknię, 
marynarkę czy firankę. 

Odkamienianie
Odkamienianie nigdy nie było tak pro-
ste. Proces odkamieniania jest możliwy 
w każdym momencie.

Funkcja zasysania/ nadmuchu
Dzięki zasysaniu tekstylia są mocniej 
przenikane przez parę i perfekcyjnie 
wygładzane. Przy nadmuchu tekstylia 
są wygładzane, ale nie sprasowane. 

Wyświetlacz
Wyświetlacz na bieżąco informuje 
o stanie urządzenie np. gdy potrzebne 
jest odkamienianie.

Nieprzywierająca nakładka na 
żelazko
Perfekcyjna pielęgnacja: Nadruki, 
cekiny, ciemne tkaniny mogą Państwo 
prasować bez efektu przywierania oraz 
wyświecania.

FashionMaster

Wyjątkowe żelazko Miele 
SoftCare ze stopą o strukturze 

plastra pszczelego miodu
To co już sprawdziło się w pralkach Miele 
to również sekret żelazka FashionMaster. Opaten-
towana1 stopa żelazka pokryta jest powierzchnią 
o strukturze plastra pszczelego miodu analogicznie 
do bębna SoftCare wykorzystywanego w pralkach 
i suszarkach Miele. Dzięki cieniutkiej warstwie pary 
powstającej pod stopą żelazko delikatnie i płynnie 
przesuwa się po tkaninie gwarantując przy tym 
doskonały efekt prasowania. 
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Chłodnictwo

Click2Open*
Otwieranie drzwi nigdy nie było tak 
proste: Bezuchwytowe urządze nia rów-
nież można otworzyć bez problemu. 

ComfortClean
Półki na drzwiach urzą-

dzeń chłodniczych Miele można myć 
w zmywarce.

SuperCool/SuperFrost
Szybkie chłodzenie i zamrażanie: 
Idealne do większej ilości produktów, 
bardzo schłodzonych napojów lub 
delikatnego zamrażania. 

FlexiLight*
Nowe oświetlenie LED 

szklanych półek idealnie rozświetla 
wnętrze chłodziarki Miele.

PerfectFresh*
Szuflady PerfectFresh utrzymują 
świeżość żywności nawet trzy razy 
dłużej. Temperatura jest automatycznie 
kontrolowana pomiędzy 0°C a +3°C. 
Mięso, ryby i wiele innych rodzajów 
nabiału utrzymują świe żość na dłużej. 

Zmywarki

Ekologia*
Najniższe wartości zużycia: najlepsze 
efekty mycia i suszenia i klasa efek-
tywności energetycznej A+++.

Zmywanie w świeżej wodzie
Zmywarki Miele zużywają w progra-
mie Automatic minimalne ilości wody 
przy zachowaniu najlepszych efektów 
mycia. 

Opatentowana 
szuflada na sztućce 3D*

Innowacja: nowa szuflada na sztućce Miele 3D 
nie ma sobie równych. Możliwości zmiany para-
metrów jej ustawienia zapewnia idealne wyko-
rzystanie wnętrza zmywarki oraz dopasowanie 
jej położenia do rodzaju układanych naczyń.

Profesjonalna pompa*
Energooszczędne i wyjątkowo efektyw-
ne zmywanie dzięki profesjonalnej 
pompie oraz technice mycia naprze-
miennego. 

Programowanie startu oraz wskaź-
nik czasu pozostałego
Tańsza taryfa za prąd: Rozpoczęcie 
zmywania można zaprogramować 
z wyprzedzeniem do 24 godz.

* W zależności od modelu

* W zależności od modelu

Edycja Blackboard
Front urządzenia to duża przestrzeń, która 

często jest wykorzystywana jako miejsce do pozostawia-
nia wiadomości dla rodziny. Szklana powierzchnia nadaje 
szyku każdej kuchni a dodatkowo jest łatwa w utrzymywa-
niu czystości. Edycja chłodziarko-zamrażarki Blackbo ard 
będzie główną atrakcją każdej kuchni. Teraz można na-
pisać lub narysować wiadomość bezpośrednio na froncie 
urządzenia za pomocą tradycyjnej lub płynnej kredy. 
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Odkurzacze

Testowane na 20 lat użytkowania1

Aby zapewnić niespotykaną trwałość naszym urządze-
niom przed ich wprowadzeniem do produkcji seryjnej, 
poddajemy je rygorystycznym testom w naszych laborato-
riach. Obciążenia, jakim muszą sprostać, są dużo większe 
niż zakładają to normy niezależnych instytutów.

Filtr HEPA AirClean
Zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia - idealny 
dla alergików. Odkurzacz Miele z filtrem HEPA 132 Miele 
filtruje >99,999% wszystkich drobinek kurzu3.

Made in Germany
Nasze odkurzacze są opracowywane i produkowane w za-
kładach będących własnością firmy Miele w Niemczech. 
Tylko w ten sposób możemy zagwarantować wysoką 
jakość i trwałość naszych produktów.

System Miele AirClean
Efektywna filtracja na codzienne wyzwania: idealna 
współpraca worka HyClean i filtra ochronnego na silnik 
oraz bazowego filtra AirClean zapewnia zatrzymanie 
ponad 99,92% wszystkich drobinek kurzu.

Total Care
Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych sprawia, że odku-
rzacz Total Care to skuteczne rozwiązanie na odkurzanie 
nawet najbardziej wymagających powierzchni. 

Cat&Dog
Odkurzacz Cat&Dog bez trudu usunie sierść z najbardziej 
kosmatych dywanów i to razem z zapachami! Turbosz-
czotka gwarantuje wyczyszczenie nawet największych 
i najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń, a specjalny 
filtr Active Air Clean z wkładem z węgla aktywnego dba 
dodatkowo o neutralizację zapachów.

Allergy
Niezwykle skuteczna filtracja w odkurzaczu Allergy Miele to 
efekt współdziałania worka HyClean, filtra wylotowego HEPA 
Miele oraz filtra chroniącego silnik, co pozwala na osiągnię-
cie aż 12 stopniowej filtracji. Idealna współpraca poszczegól-
nych elementów systemu filtracji zapewnia zatrzymanie po-
nad 99,999%* wszystkich drobinek kurzu. Wydmuchiwane 
powietrze jest optymalnie przefiltrowane – można odetchnąć 
z ulgą! Odkurzacz Allergy wyposażony został w filtr dla aler-
gików Active HEPA, dzięki któremu przefiltrowane powietrze 
jest czystsze od tego, które nas otacza!

Comfort Electro
Specjalnie dla osób, które nie uznają kompromisów – 
odkurzacz Electro Plus EcoLine oferuje wyjątkowy komfort 
obsługi. Elektroszczotka, która odkurzy do czysta każdy 
dywan, uczyni odkurzanie łatwym, szybkim i przyjem-
nym. Dodatkowo po skończonym odkurzaniu nie trzeba 
się schylać, ponieważ na uchwycie znajduje się bardzo 
wygodny przycisk do wyłączania odkurzacza. 

Parquet
Odkurzacz Parquet troskliwie zaopiekuje się nawet najbar-
dziej delikatną podłogą. Dzięki zastosowaniu specjalnego 
włosia szczotka Parkett Twister poradzi sobie z każdym 
zanieczyszczeniem podłogi nie naruszając jej powierzchni. 
Ruchomy przegub szczotki pozwala na szybkie sprzątanie 
dużych powierzchni parkietu.

HyClean 3D Efficiency
Higiena i bezpieczeństwo: Higieniczne zamknięcie 
odpowiada za automatyczne zamykanie worka HyClean 
i zapewnia optymalną higienę podczas wymiany worka. 
Specjalna struktura chroni worek przed przerwaniem, 
nawet podczas odkurzania np. szkła. 

Typy silników Miele:
Odpowiednio do indywidualnych wymagań w zakresie pielęgnacji podłóg Miele oferuje dwa typy silni-
ków opartych na różnych koncepcjach: EcoLine i PowerLine. Niezależnie od tego, na jaki model odku-
rzacza zdecyduje się użytkownik: każdy model oferuje wzorowy stosunek mocy do zużycia energii.

1 Testy w oparciu o 45 min. czas działania tygodniowo z maksymalną mocą 
2 wg normy EN 1822/2011 
3 wg normy EN 60312-1
* wg normy EN 60312-1
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System filtracji
Bez dodatkowych kosztów - Filtr Hepa AirClean Lifetime 
zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki, takie jak drobny 
pył i alergeny, do 99,999%*. 
* zgodnie z normą EN 60312-1

ComfortClean 
Automatyczne samoczyszczenie dzięki czujnikom. 
Innowacyjne czujniki mierzą przepływ powietrza przez filtr 
GORE® CleanStream® i w razie potrzeby automatycznie 
aktywują funkcję samoczyszczenia ComfortClean. W ten 
sposób ComfortClean gwarantuje stale wysoką wydajność 
odkurzania.

Higieniczne opróżnianie
Trafiające do odkurzacza zabrudzenia i drob-

ny kurz zostają dokładnie rozdzielone. Kurz jest wychwy-
tywany za pomocą filtra pyłowego Gore® CleanStream®. 
Opróżnianie pojemników odbywa się za pomocą 
Click2Open, a zabrudzenia wypadają od spodu, dzięki 
czemu wznoszenie kurzu jest ograniczone do minimum.

Zintegrowane akcesoria 
Zawsze w zasięgu ręki: dwa elementy 

akcesoriów w urządzeniu plus oddzielna ssawka pędzlowa 
należą do wyposażenia.

Technologia Miele Vortex
Maksymalna wydajność sprzątania: przepływ powie-
trza osiągający prędkość ponad 100 km/h gwarantuje 
doskonałe wychwytywanie zarówno większych zabrudzeń, 
jak i drobnego kurzu. W połączeniu z ssawką podłogową 
i optymalnym prowadzeniem powietrza, Blizzard CX1 
zapewnia najwyższą skuteczność odkurzania.

Odkurzacze bezworkowe

* Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne (minimalne wymagania: Android 4.2+ i i OS 9+).

Furniture Protection
W celu uniknięcia kolizji 7 czujników podczerwieni umiesz-
czonych z przodu oraz 3 czujniki podczerwieni pod urzą-
dzeniem skanują drogę przejazdu - dzięki czemu meble 
i przeszkody są szybko rozpoznawane i omijane. Do tego 
dochodzą kamery umieszczone z przodu, które mierzą 
odległości do przedmiotów znajdujących się w otoczeniu.

Quattro Cleaning Power
System Quattro Cleaning Power składa się z czterech 
elementów: szczotek bocznych, walca szczotkowego, 
przedniego i tylnego otworu ssącego oraz bezszczotkowe-
go silnika zapewniającego wysoką wydajność zasysania, 
dzięki wysokiej prędkości obrotowej (wyjątkowo wydajny 
i żywotny).

Szczotki boczne
Szczotki boczne są zamocowane na składanych ramio-
nach bocznych, które wystają poza urządzenie. Pozwala to 
na bezproblemowe czyszczenie w kątach i przy brzegach. 
Jeśli Scout RX2 natrafi na przeszkodę szczotki boczne 
cofną się.

System kamer stereo
Scout RX2 orientuje się w otoczeniu za pomocą obu przednich 
kamer i rejestruje pomieszczenie z różnej perspektywy. System 
pozwala na postrzeganie pomieszczeń i obiektów w formie trójwy-
miarowej oraz na obliczanie odległości do obiektów. Dzięki stałej 
lokalizacji obiektów w pomieszczeniu urządzenie wykrywa zmiany 
trasy i je koryguje. 

Robot sprzątający 

4 tryby pracy
Auto, Spot, Turbo, Silent - w zależności od aktualnych po-
trzeb. Na przykład Tryb Spot do miejscowego odkurzania 
powierzchni ok. 1,8 m x 1,8 m wokół wybranego punktu 
startowego.

MobileContol
Robotem Scout RX2 można sterować w każdym miejscu 
i w dowolnym czasie za pomocą smartfonu lub tabletu. 
Aplikacja* Miele Scout RX2 zawiera wszytskie najważniej-
sze informacje dotyczące obsługi urządzenia.
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Pralki

Pralka WDD 030 WCS
Classic W1

Pralka WDD 035** Series 120
Classic W1

Pralka WDB 030 WCS
Classic W1

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-8 kg
• Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny 

delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, 
Expres 20, Koszule, Wełna, Ciemne\Je-
ans, Outdoor, Impregnacja, Pompowanie\
Wirowanie, Tylko płukanie\Krochmalenie

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne

• Sterowanie DirectSensor
• Programowanie startu (24h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-10%)/B
• Roczne zużycie: energii 177 kWh, wody 

10 120 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

49/74
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,9 cm

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-8 kg
• Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny 

delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, 
Expres 20, Koszule, Wełna, Ciemne\Je-
ans, Outdoor, Impregnacja, Pompowanie\
Wirowanie, Tylko płukanie\Krochmalenie

• Funkcje dodatkowe: Program skrocony, 
Prasowanie wstępne, Woda +, Pranie 
wstępne

• Sterowanie DirectSensor
• Programowanie startu (24h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-10%)/B
• Roczne zużycie: energii 177 kWh, wody 

10 120 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

49/74
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,9 cm

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-7 kg
• Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny 

delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, 
Expres 20, Koszule, Wełna, Ciemne\Je-
ans, Outdoor, Impregnacja, Pompowanie\
Wirowanie, Tylko płukanie\Krochmalenie

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne

• Sterowanie DirectSensor
• Programowanie startu (24h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - 

A+++/B
• Roczne zużycie: energii 175 kWh, wody 

10 340 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

50/74
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,9 cm

Pralka WCE 670 TDos
ChromeEdition

Pralka WCG 135**Series 120
Classic W1

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-8 kg
• Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\
Jeans, Outdoor, Impregnacja,

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne, 
Wyciszenie

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• Sterowanie ComfortSensor, biały 
1-wierszowy

• Programowanie startu (24h), Wskazanie 
czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-10%)/B
• Roczne zużycie: energii 176 kWh, wody 

10 120 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

48/72
• WiFiConn@ct
• Wymiary: wys. 85,0cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\
Jeans, Outdoor, Impregnacja, Automatic 
plus, Płukanie, Pompowanie/Wirowanie, 
Czyszczenie urządzenia

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Woda +, Prasowanie wstępne, Wyciszenie

• Sterowanie ComfortSensor, biały 
1-wierszowy

• Programowanie startu (24h), Wskazanie 
czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-10%)/A
• Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 

11 000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

48/73
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,9 cm

Pralka WCG 130 XL
ChromeEdition

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\
Jeans, Outdoor, Impregnacja, Automatic 
plus, Płukanie, Pompowanie/Wirowanie, 
Czyszczenie urządzenia

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Woda +, Pranie wstępne, Wyciszenie, 
AllergoWash, Intensywny, Bardzo łagodnie

• Sterowanie ComfortSensor, biały 
1-wierszowy

• Programowanie startu (24h), Wskazanie 
czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-10%)/A
• Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 

11 000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

48/73
• Wymiary: wys.85,0 cm, szer.59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

Pralka WCI 670 TDos XL
ChromeEdition

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\
Jeans, Outdoor, Impregnacja,

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne, 
Wyciszenie, Plamy

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• Sterowanie ComfortSensor, biały 
1-wierszowy

• Programowanie startu (24h), Wskazanie 
czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - 

A+++(-10%)/A
• Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 

11 000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• WiFiConn@ct
• Wymiary: wys.85,0 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

Pralka WCI 330 PWash
ChromeEdition

Pralka WCR870 WPS
ChromeEdition

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\
Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel 
z pierza, Tkaniny sportowe, Tekstylia 
puchowe, Automatic plus, Płukanie, 
Pompowanie/Wirowanie, Czyszczenie 
urządzenia

• Funkcje dodatkowe: Program skrócony, 
Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne, 
Wyciszenie

• PowerWash 2.0 – czyściej, szybciej i 
bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu 
przepływowi wody

• Sterowanie ComfortSensor, biały 
1-wierszowy

• Programowanie startu (24h), Wskazanie 
czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WCS (WaterControl-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-10%)/A
• Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 

11 000 l/130
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb.63,6 cm

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne, 
Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z 
pierza, Poduszki, Tkaniny sportowe, Tek-
stylia puchowe, Firanki, Bawełna Higiena, 
Bawełna Eco, Nowe tkaniny, Automatic 
plus, Płukanie, Pompowanie/Wirowanie, 
Czyszczenie urządzenia

• Funkcje dodatkowe: SingleWash, 
Program skrócony, Namaczanie, Woda 
dodatkowa, Pranie wstępne, Wyciszenie, 
Dodatkowe płukanie, Prasowanie 
wstępne 

• PowerWash 2.0 – czyściej, szybciej i 
bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu 
przepływowi wody

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• Sterowanie MTouch
• Programowanie startu (24h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WPS (Waterproof-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-40%)/A
• Roczne zużycie: energii 130 kWh, wody 

11 000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb.63,6 cm

Pralka WCR890 WPS 
ChromeEdition

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne, 
Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z 
pierza, Poduszki, Tkaniny sportowe, Tek-
stylia puchowe, Firanki, Bawełna Higiena, 
Bawełna Eco, Nowe tkaniny, Automatic 
plus, Odświeżanie, ParaFinish, Płukanie, 
Pompowanie/Wirowanie, Czyszczenie 
urządzenia

• Funkcje dodatkowe: Wygładzanie 
parą, SingleWash, Program skrócony, 
Namaczanie, Woda dodatkowa, Pranie 
wstępne, Wyciszenie, Dodatkowe płuka-
nie, Prasowanie wstępne 

• PowerWash 2.0 – czyściej, szybciej i 
bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu 
przepływowi wody

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• SteamCare – reedukacja czasu prasowa-
nia do 50%

• Sterowanie MTouch
• Programowanie startu (24h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WPS (Waterproof-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-40%)/A
• Roczne zużycie: energii 130 kWh, wody 

11 000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb.63,6 cm

WWV980 WPS Passion 
WhiteEdition

• Bęben SoftCare
• Ładowność bębna 1-9 kg
• Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
• Programy prania: Bawełna, Tkaniny deli-

katne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 
20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne, 
Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z 
pierza, Poduszki, Tkaniny sportowe, Tek-
stylia puchowe, Firanki, Bawełna Higiena, 
Bawełna Eco, Nowe tkaniny, Automatic 
plus, Odświeżanie, ParaFinish, Płukanie, 
Pompowanie/Wirowanie, Czyszczenie 
urządzenia

• Funkcje dodatkowe: Wygładzanie 
parą, SingleWash, Program skrócony, 
Namaczanie, Woda dodatkowa, Pranie 
wstępne, Wyciszenie, Dodatkowe płuka-
nie, Prasowanie wstępne 

• PowerWash 2.0 – czyściej, szybciej i 
bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu 
przepływowi wody

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• SteamCare – reedukacja czasu prasowa-
nia do 50%

• Rozpoznanie załadunku i sugestia 
dozowania

• Oszczędzanie prądu z dodatkowym 
podłączeniem do ciepłej wody

• Sterowanie MTouch
• Programowanie startu (24h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada 
AutoClean

• WPS (Waterproof-System) – zabezpie-
czenie przed wylaniem wody

• CapDosing – możliwość zastosowania 
kapsułek do prania

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
• Automatyka wagowa, Licznik wody, 

Regulacja ilości piany
• Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++ 

(-50%)/A
• Roczne zużycie: energii 109 kWh, wody 

11 000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb.64,3 cm

Pralka ładowana od góry 
W 685 WCS

• Bęben SoftCare o poj. 1-6 kg
• Obroty: 400 do 1200 obr./min
• Programy: Automatic, Bawełna, Delikat-

ne, Tkaniny delikatne, Wełna, Jedwab, 
Expres 20, Koszule, Tkaniny ciemne, 
Jeans, Outdoor, Syntetyki, Pompowanie/
Wirowanie, Dodatkowe płukanie/Kroch-
malenie

• Funkcje programowe: Program skrócony, 
Pranie wstępne, Wyciszenie, Woda 
dodatkowa

• Comfort- Lift – komfortowe otwieranie 
pokrywy i bębna

• Zbiornik z tworzywa GlaronK
• Głośność prania/wirowania: 49/72
• Klasa efektywności energetycznej/ 

wirowania: A+++ / B
• Roczne zużycie wody/Roczne zużycie 

prądu - 8800l / 150 kWh
• Wymiary: wys. 90 cm, szer. 45,9 cm, 

głęb. 60,1 cm

Toplader

* x % bardziej oszczędna od wartości granicznej (46) klasy A+++
** Planowane wprowadzenie maj 2019r.

 Urządzenia jubileuszowe z okazji 120 lat Miele.
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Pralko-suszarka 
WTH 130 WPM 

Pralko-suszarka 
WTZH 730 WPM 

• Bęben SoftCare o poj. 1-7 kg pranie, 
1-4 kg suszenie

• Obroty: 1600 obr./min
• Programy prania i suszenia: Bawełna, 

Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo deli-
katne, Wełna, Koszule, Automatic, Quick-
Power, Expres, Odświeżanie, ParaFinish, 
Ciepłe powietrze, Wygładzanie parą

• Funkcje dodatkowe: ProgramManager, 
Program skrócony, intensywny, Eco, 
Wyciszenie, Woda plus, Plamy (7)

• PowerWash 2.0 – czyściej, szybciej i 
bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu 
przepływowi wody

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• CapDosing – najlepsze rozwiązanie do 
prania tkanin specjalnych

• Programowanie startu do 24 godz.,W-
skazanie czasu pozostałego, Zegar, 
Brzęczyk, Blokada rodzicielska, szuflada 
AutoClean

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front,
• WPM (Waterproof-Metal) – zabezpiecze-

nie przed wylaniem wody
• Klasa efektywności energetycznej / 

wirowania: A/A
• Roczne zużycie: energii 869 kWh, wody 

18000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• WiFiConn@ct
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,7 cm 

• Bęben SoftCare o poj. 1-8 kg pranie, 
1-5 kg suszenie

• Obroty: 1600 obr./min
• Programy prania i suszenia: Bawełna, 

Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo deli-
katne, Wełna, Koszule, Automatic, Quick-
Power, Expres, Odświeżanie, ParaFinish, 
Ciepłe powietrze, Wygładzanie parą

• Funkcje dodatkowe: ProgramManager, 
Program skrócony, intensywny, Eco, 
Wyciszenie, Woda plus, Plamy (7)

• PowerWash 2.0 – czyściej, szybciej i 
bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu 
przepływowi wody

• TwinDos – najlepszy system automatycz-
nego dozowania płynu

• CapDosing – najlepsze rozwiązanie do 
prania tkanin specjalnych

• Programowanie startu do 24 godz.,W-
skazanie czasu pozostałego, Zegar, 
Brzęczyk, Blokada rodzicielska, szuflada 
AutoClean

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Emaliowany front,
• WPM (Waterproof-Metal) – zabezpiecze-

nie przed wylaniem wody
• Klasa efektywności energetycznej / 

wirowania: A/A
• Roczne zużycie: energii 1072 kWh, wody 

21000 l
• Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 

46/72
• WiFiConn@ct
• Wymiary: wys. 85 cm x szer. 59,6 cm x 

głęb. 71,4 cm

Suszarka TDB 230 WP
Active

Suszarka TDD 230 WP
Active Family

• Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
• Specjalny system suszenia PerfectDry
• Bęben SoftCare o poj. 1-7 kg
• Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny 

delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, 
Koszula, Wełna Finish, Ekspres, Jeans, 
Outdoor, Impregnacja, Prasowanie 
wstępne, Ciepłe powietrze

• Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny, Wska-
zanie czasu pozostałego, Programowanie 
startu do 24 godz.

• Sterowanie DirectSensor
• Funkcja zapachowa FragranceDos – 

pranie puszyste i pachnące
• Oświetlenie bębna LED
• Zintegrowany przewód skroplonej wody
• Emaliowany front
• Klasa efekt. energ./wydajności skraplania 

– A++/A
• Roczne zużycie energii 211 kWh
• Głośność w programie Bawełna w db(A) 

re1pW: 66
• Czas trwania programu Bawełna (min.): 

137
• Czynnik chłodniczy: R134a lub R 450A*
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

• Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
• Specjalny system suszenia PerfectDry
• Bęben SoftCare o poj. 1-8 kg
• Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny 

delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, 
Koszula, Wełna Finish, Ekspres, Jeans, 
Outdoor, Impregnacja, Prasowanie 
wstępne, Ciepłe powietrze

• Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny, Wska-
zanie czasu pozostałego, Programowanie 
startu do 24 godz.

• Sterowanie DirectSensor
• Funkcja zapachowa FragranceDos – 

pranie puszyste i pachnące
• Oświetlenie bębna LED
• Zintegrowany przewod skroplonej wody
• Emaliowany front
• Klasa efekt. energ./wydajności skraplania 

– A++/A
• Roczne zużycie energii 230 kWh
• Głośność w programie Bawełna w db(A)

re1pW: 66
• Czas trwania programu Bawełna (min.): 

156
• Czynnik chłodniczy: R134a lub R 450A*
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

Suszarka TCJ690 WP 
ChromeEdition

• Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
• Specjalny system suszenia PerfectDry
• Bęben Softcare o poj. 1-9 kg
• Programy suszenia: Automatic plus, 

Bawełna, Pościel, Ciepłe powietrze, 
Expres, Impregnacja, Jeans, Poduszki,  
Koszule, Outdoor, Program kosz, Tkaniny 
delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Tka-
niny sportowe, Wełna Finish, Prasowanie 
wstępne, Jedwab Finish, ParaFinish, 
Zimne powietrze

• Funkcja zapachowa FragranceDos2 – 
pranie puszyste i pachnące

• SteamFinish – mniej prasowania dzięki 
zastosowaniu pary

• WiFiConn@ct i MobileControl
• Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny 

plus, Odświeżanie, Ochrona przed 
zagniataniem,

• Brzęczyk
• Programowanie startu (24 h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Oświetlenie bębna
• LED
• EcoFeedback – prognoza zużycia
• Zintegrowany przewod skroplonej wody
• Klasa efekt. energ./wydajności skraplania 

– A+++/A
• Roczne zużycie energii 193 kWh
• Głośność w programie Bawełna w db(A) 

re1pW: 64
• Czas trwania programu Bawełna (min.): 

169
• Czynnik chłodniczy: R134a lub R 450A*
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

Suszarka TCR870 WP 
ChromeEdition

• Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
• Specjalny system suszenia PerfectDry
• Bęben Softcare o poj. 1-9 kg
• Programy suszenia: Automatic plus, 

Bawełna, Ciepłe powietrze, Expres, 
Impregnacja, Jeans, Jedwab Finish, Ko-
szule, Outdoor, Poduszki, Program kosz, 
Program mix, Tkaniny delikatne, Tkaniny 
bardzo delikatne, Tkaniny sportowe, 
Ulubione, Wełna Finish, Poduszki średnie, 
Bawełna Higiena, Pościel, ParaFinish 
Prasowanie wstępne, Zimne powietrze

• Funkcja zapachowa FragranceDos2 – 
pranie puszyste i pachnące

• SteamFinish – mniej prasowania dzięki 
zastosowaniu pary

• WiFiConn@ct i MobileControl
• Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny plus, 

Odświeżanie, Ochrona przed zagniata-
niem, Brzęczyk

• Programowanie startu (24 h), Wskazanie 
czasu pozostałego, Zegar, Oświetlenie 
bębna LED, kod PIN

• EcoFeedback – prognoza zużycia
• Zintegrowany przewod skroplonej wody
• Klasa efekt. energ./wydajności skraplania 

– A+++/A
• Roczne zużycie energii 193 kWh
• Głośność w programie Bawełna w db(A) 

re1pW: 62
• Czas trwania programu Bawełna (min.): 

206
• Czynnik chłodniczy: R134a lub R 450A*
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm

Suszarka TWV680 WP Passion
WhiteEdition

• Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
• Specjalny system suszenia PerfectDry
• Bęben Softcare o poj. 1-9 kg
• Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny de-

likatne, Tkaniny bardzo delikatne, Koszule, 
Jedwab Finish, Wełna Finish, Prasowanie 
wstępne, Expres, Outdoor, Impregnacja, 
Poduszki średnie, Poduszki duże, Ulubione, 
AutomaticPlus, Zimne powietrze, Ciepłe po-
wietrze, Program kosz, Wyciszenie, Jeans, 
Tkaniny sportowe, Bawełna Higiena 

• Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny plus, 
Odświeżanie, Turbo, Eco, Ochrona przed 
zagniataniem, Brzęczyk, Asystent suszenia

• Sterowanie MTouch
• Funkcja zapachowa FragranceDos2 – 

pranie puszyste i pachnące
• SteamFinish – mniej prasowania dzięki 

zastosowaniu pary
• WiFiConn@ct i MobileControl
• EcoFeedback – prognoza zużycia
• Programowanie startu (24 h), Wskazanie 

czasu pozostałego, Zegar, Oświetlenie 
bębna LED, kod PIN

• Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
• Zintegrowany przewod skroplonej wody
• Emaliowany front, miękkie progi bębna, 

drzwiczki aluminium look z chromem
• Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – 

A+++ (-10%)/ A
• Roczne zużycie energii 174 kWh
• Głośność w programie Bawełna w db(A) 

re1pW: 62
• Czas trwania programu Bawełna (min.): 

206
• Czynnik chłodniczy: R134a lub R 450A*
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 

64,3 cm

FashionMaster
B 3312

• Urządzenie wolnostojące
• Dwustopniowy system składania 

i rozkładania
• Bezstopniowe dopasowanie wysokości 

83-102 cm
• Rolki jezdne bezpieczne dla podłoża
• Duża powierzchnia do prasowania 

120 × 40 cm
• Aktywna deska do prasowania z wbudo-

waną dmuchawą
• Pokrowiec Bawełna
• Funkcja zasysania i nadmuchu – 1 sto-

pień działania dmuchawy
• Żelazko ze stopą o strukturze plastra 

pszczelego miodu
• Nieprzywierająca nakładka na stopę 

żelazka
• Pojemność zbiornika wody 1,25 l
• Ciśnienie 3,5 bar
• Ilość pary 100 g/min.
• Automatyka odkamieniania i płukania
• Wymiary: wys. 97 cm, szer. 47 cm, głęb. 

148 cm
• Wymiary, złożony: wys. 128 cm, szer. 47 

cm, głęb. 37 cm
• Max pobór mocy: 2,2 kW
• Do podłączenia wystarczy gniazdko

FashionMaster
B 3847

• Urządzenie wolnostojące
• Dwustopniowy system składania 

i rozkładania
• Bezstopniowe dopasowanie wysokości 

83-102 cm
• Rolki jezdne bezpieczne dla podłoża
• Duża powierzchnia do prasowania 

120 × 40 cm
• Aktywna deska do prasowania z wbudo-

waną dmuchawą
• Pokrowiec Aramid
• Funkcja zasysania i nadmuchu – 2 stop-

nie działania dmuchawy
• Żelazko ze stopą o strukturze plastra 

pszczelego miodu
• Nieprzywierająca nakładka na stopę 

żelazka
• Pojemność zbiornika wody 1,25 l
• Ciśnienie 4 bar
• Ilość pary 100 g/min.
• Automatyka odkamieniania i płukania
• Prasowanie wiszących tkanin - Steamer
• Wymiary: wys. 97 cm, szer. 47 cm, głęb. 

148 cm
• Wymiary, złożony: wys. 128 cm, szer. 47 

cm, głęb. 37 cm
• Max pobór mocy: 2,2 kW
• Do podłączenia wystarczy gniazdko

FashionMaster

• Urządzenie wolnostojące na rolkach, 
składane

• Walec prasujący o szerokości 83 cm
• Duża siła nacisku 0,35 N/m2

• Wyłącznik nożny
• Prasowanie w pozycji siedzącej
• 5-stopniowa regulowana prędkość walca 

prasującego
• Pokrętło do regulowania temperatury, 

max 200°C
• Ochrona przed poparzeniem palców
• Drążek do odkładania odzieży
• Uderzenie parą, pojemność zbiornika 

wody – 0,84 l
• Pokrowiec pochłaniający wilgoć
• Max pobór mocy – 3,8 kW
• Do podłączenia wystarczy gniazdko
• Wymiary: wys. 98,5 cm, szer. 95,9 cm, 

głęb. 38 cm
• Wymiary po złożeniu: wys. 50 cm, szer. 

105,2 cm, głęb. 38 cm
• Akcesoria dodatkowe: pokrowiec na 

walec w 3 kolorach do wyboru

Prasowalnica
B 995 D

PrasowalnicaPralko-suszarka

Suszarki

Promocja odkurzacz Complete C2 Parquet w prezencie. Szczegóły na www.miele.pl 

* Informacja o zostosowanym płynie chłodzącym znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Suszarka TCE 530 WP
Active Plus

• Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
• Specjalny system suszenia PerfectDry
• Bęben SoftCare o poj. 1-8 kg
• Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny 

delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, 
Koszula, Wełna Finish, Ekspres, Jeans, 
Outdoor, Impregnacja, Prasowanie 
wstępne, Ciepłe powietrze

• Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny, Wska-
zanie czasu pozostałego, Programowanie 
startu do 24 godz.

• Sterowanie DirectSensor
• Funkcja zapachowa FragranceDos – 

pranie puszyste i pachnące
• Oświetlenie bębna LED
• Zintegrowany przewód skroplonej wody
• Emaliowany front
• Klasa efekt. energ./wydajności skraplania 

– A+++/A
• Roczne zużycie energii 171 kWh
• Głośność w programie Bawełna w db(A) 

re1pW: 66
• Czas trwania programu Bawełna (min.): 

137
• Czynnik chłodniczy: R134a lub R 450A*
• Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, 

głęb. 63,6 cm
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Zamrażarka  
FNS 28463 E

• Front BlackBoard
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Otwieranie drzwi: na prawo
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• Tryb Party/Tryb szabasowy
• Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker
• Miele@Mobile/WiFiConn@ct z 

modułem XKS 3100 W
• Pojemność: zamrażania 262l
• Zdolność utrzymywania temperatury 

w przypadku braku zasilania 20h 
• Zdolność mrożenia w kg/24h 18,0 
• Głośność: 38 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 165, 

dobowe 0,452
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, 

głęb. 68,5cm*
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

Winiarko-zamrażarka  
KWNS 28462 E ed/cs

• Front stalowy CleanSteal
• Boki stalowe CleanSteal
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Równomierna temperatura i wilgot-

ność – DynaCool
• Redukujący zapachy filtr – Active 

AirClean
• Brak szronu w zamrażarce - NoFrost
• Oświetlenie LED 
• Tryb szabasowy
• Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker
• Możliwość Miele@Mobile/WiFi-

Conn@ct z dodatkowym modułem 
XKS 3100 W

• Pojemność: winiarka 150l (42 
butelki), zamrażania 279l

• Zdolność utrzymywania temperatury 
w przypadku braku zasilania 24h 

• Zdolność mrożenia w kg/24h 16,0
• Głośność: 37 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 230, 

dobowe 0,630
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60,0cm, 

głęb. 68,5cm*
• Klasa efektywności energetycznej: 

A++

Chłodziarka  
KS 28463 D cs

• Front stalowy CleanSteal
• Boki stalowe CleanSteal
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Dłuższa żywotność – komora 

PerfectFresh Pro
• Równomierna temperatura i wilgot-

ność – DynaCool
• Łatwe w utrzymaniu czystości półki 

na drzwiach – ComfortClean
• Redukujący zapachy filtr – Active 

AirClean
• Automatyka szybkiego schładzania 

- SuperCool
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Tryb Party/Tryb szabasowy/wakacyjny
• Miele@Mobile/WiFiConn@ct z dodat-

kowym modułem XKS 3100 W
• Pojemność: chłodzenia 367l, , 

PerfectFresh Pro 133l
• Głośność: 37 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 90, 

dobowe 0,244
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, 

głęb. 68,5cm*
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

Urz. Side by Side – ustawiane po lewej str. Urz. Side by Side – stawiane po prawej str.

* Szerokość 2 urządzeń obok siebie: 124 cm

Chłodnictwo wolnostojące – szer. 60 cm

Chłodziarko - zamra-
żarka KFN 28132 D ws

• Front biały
• Boki urządzenia białe
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Uchwyt w drzwiach
• Sterowanie dotykowe PicTronic
• Oświetlenie LED
• Łatwe utrzymanie czystości –

ComfortClean
• Równomierna temperatura we 

wnętrzu chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w za-

mrażarce– VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory 

chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 209 l, 

zamrażarka 95 l, razem 304 l
• Głośność: 42 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 186,1 cm, szer. 60 

cm, głęb. 65,7 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 232 

kWh, dobowe 0,635
• Klasa efektywności energetycznej: 

A++

Chłodziarko - zamra-
żarka KFN 29283 D bb

Chłodziarko - zamra-
żarka KFN 29132 D 
edt/cs

• Front BlackBoard
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED
• Strefa długiego przechowywania 

świeżej żywności - PerfectFresh
• Łatwe utrzymanie czystości – 

ComfortClean
• Równomierna temperatura we 

wnętrzu chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamra-

żarce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory 

chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa 

PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, 
razem 440 l

• Głośność: 38 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 68,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 

kWh, dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

• Front stalowy CleanSteel
• Boki w kolorze stali szlachetnej 
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Uchwyt w drzwiach
• Sterowanie dotykowe PicTronic
• Oświetlenie LED
• Łatwe utrzymanie czystości – 

ComfortClean
• Równomierna temperatura we 

wnętrzu chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w 

zamrażarce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory 

chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 243 l, 

zamrażarka 95 l, razem 338 l
• Głośność: 43 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201,1 cm, szer. 60 

cm, głęb. 65,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 242 

kWh, dobowe 0,688
• Klasa efektywności energetycznej: 

A++

Chłodziarko - zamra-
żarka KFN 29683 D 
brws

• Front szklany w kolorze 
BriliantWhite

• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Strefa profesjonalnego przechowy-

wania świeżej żywności – Perfect-
Fresh Pro

• Filtr węglowy redukujący zapachy - 
Active AirClean

• Łatwe utrzymanie czystości – 
ComfortClean

• Równomierna temperatura we 
wnętrzu chłodziarki – DynaCool

• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w za-

mrażarce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory 

chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, stre-

fa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 
101 l, razem 440 l

• Głośność: 37 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 

cm, głęb. 68,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 

kWh, dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

Chłodziarko - zamra-
żarka KFN 29683 D 
obsw

• Front szklany w kolorze 
ObsidianBlack

• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Strefa profesjonalnego przechowy-

wania świeżej żywności – Perfect-
Fresh Pro

• Filtr węglowy redukujący zapachy - 
Active AirClean

• Łatwe utrzymanie czystości – 
ComfortClean

• Równomierna temperatura we 
wnętrzu chłodziarki – DynaCool

• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w za-

mrażarce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory 

chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, stre-

fa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 
101 l, razem 440 l

• Głośność: 37 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 

cm, głęb. 68,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 

kWh, dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

Chłodziarko - zamra-
żarka KFN 29283 D 
edt/cs

• Front stalowy CleanSteel
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED
• Strefa długiego przechowywania 

świeżej żywności - PerfectFresh
• Łatwe utrzymanie czystości – 

ComfortClean
• Równomierna temperatura we 

wnętrzu chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w za-

mrażarce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory 

chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, stre-

fa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 
101 l, razem 440 l

• Głośność: 38 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 

cm, głęb. 67,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 

kWh, dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

Zmywarka
G 6000 SC

Zmywarka
G 4930 SC

• Zmywarka wolno stojąca, obudowa 
oraz panel w białym kolorze

• Klasa efektywności energetycznej A 
+++, efektywność suszenia A

• W pełni elektroniczne sterowanie
• Programy zmywania: Automatic, 

delikatny, normalny 55˚C, ECO, 
intensywny 75˚C

• Przyciski wyboru programów, 
czytelne opisy

• Roczne zużycie: Program energo-
oszczędny 45˚C: 2716 l/rok, 237 
kWh/rok

• Suszenie Turbothermic, Funkcja 
AutoOpen

• Elektroniczna kontrola zużycia 
ilości wody

• Oszczędne zużycie soli zmiękcza-
jących

• Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia 

Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz ExtraKomfort,
• Programowanie startu do 24 h., 

wskazanie czasu pozostałego, łatwe 
zamykanie ComfortClose

• Funkcja AutoOpen
• Perfect GlassCare
• Szuflada na sztućce 3D
• Program skrócony, mycie naprze-

mienne, połowa załadunku
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i 

odpływu wody
• WPS (Waterproof-System) zabez-

pieczenie przed wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego 

oraz soli
• Profesjonalna pompa

• Zmywarka wolno stojąca, obudowa 
oraz panel w białym kolorze

• Klasa efektywności energetycznej: 
A++, efektywność suszenia: A

• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, normalny 

55˚C, Eco, intensywny 75˚C
• Przyciski wyboru programów, 

czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energo-

oszczędny 45˚C: 2772 l/rok, 262 
kWh/rok

• Elektroniczna kontrola zużycia 
ilości wody

• Oszczędne zużycie soli zmiękcza-
jących

• Cicha praca, tylko 45 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia 

Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz na sztućce, Kosz Komfort
• Czas pozostały do zakończenia 

zmywania
• Programowanie startu do 24h.
• Program skrócony, mycie naprze-

mienne, połowa załadunku
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i 

odpływu wody
• WPS (Waterproof-System) zabez-

pieczenie przed wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego 

oraz soli
• Profesjonalna pompa

Chłodziarka  
KS 28463 D bb

• Front BlackBoard
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwie-

rania drzwi
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Dłuższa żywotność – komora 

PerfectFresh Pro
• Równomierna temperatura i wilgot-

ność – DynaCool
• Łatwe w utrzymaniu czystości półki 

na drzwiach – ComfortClean
• Redukujący zapachy filtr – Active 

AirClean
• Automatyka szybkiego schładzania 

- SuperCool
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Tryb Party/Tryb szabasowy/wa-

kacyjny
• Miele@Mobile/WiFiConn@ct z 

dodatkowym modułem XKS 3100 W
• Pojemność: chłodzenia 367l, 

PerfectFresh Pro 133l
• Głośność: 37 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 90, 

dobowe 0,244
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, 

głęb. 68,5cm*
• Klasa efektywności energetycznej: 

A+++

Zmywarki wolnostojące

Zmywarka Active
G 4203

• Zmywarka wolno stojąca, 
obudowa oraz panel w białym 
kolorze

• Klasa efektywności ener-
getycznej: A+, efektywność 
suszenia: A

• W pełni elektroniczne 
sterowanie

• Automatic, delikatny, normalny 
50˚C, Eco, intensywny 75˚C

• Przyciski wyboru programów, 
czytelne symbole

• Roczne zużycie: Program ener-
gooszczędny 45˚C: 3780 l/rok, 
299 kWh/rok

• Elektroniczna kontrola zużycia 
ilości wody

• Oszczędne zużycie soli zmięk-
czających

• Cicha praca, tylko 46 dB (A) 
re1pW

• Dynamiczny system suszenia 
Turbothermic

• Pojemność: 13 zestawów 
naczyń

• Kosz na sztućce, Kosz Komfort
• Programowanie startu do 

24 h., wskazanie czasu 
pozostałego, łatwe zamykanie 
ComfortClose

• Funkcja turbo
• Blokada drzwi, wskaźnik 

dopływu i odpływu wody
• WPS (Waterproof-System) 

zabezpieczenie przed wypły-
wem wody

• Wskaźnik środka nabłyszcza-
jącego oraz soli

Promocja odkurzacz Complete C2 Parquet w prezencie. Szczegóły na www.miele.pl 
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Odkurzacze

Robot sprzątający

Complete C3
Electro EcoLine

• Elektroniczna regulacja siły ssania 
przyciskami +/-na korpusie

• Nowy silnik Power Efficiency Motor
• Uchwyt Comfort z włącznikiem 

elektroszczotki
• Silnik EcoLine Plus z maksymalnym 

poziomem mocy 550 W
• Poziom mocy akustycznej w dB(A) 

re 1 pW: 80
• Średnie roczne zużycie energii(kWh): 

21,5
• Filtr wylotowy Miele HEPA AirClean
• Wskaźnik wymiany filtra wylotowego
• Worek G/N HyClean 3D Efficiency 

– poj. 4,5 l
• Szczotka uniwersalna SBD 290-3
• Elektroszczotka Electro SEB 228 
• Dodatkowe 3-elementowe akcesoria 

zintegrowane w obudowie
• Wyciszenie oraz poziom mocy 

„Silence”
• Bezpieczne dla podłoża rolki na 

stalowych osiach
• Zasięg działania: 12 m
• Waga 10,99 kg

* do wyczeprania stanów magazynowch
** Planowane wprowadzenie marzec/kwiecień 2019r.

* Do wyczerpania stanów magazynowych 

Classic C1
PowerLine

Classic C1
Parquet

Complete C2 
Jubilee*
PowerLine

Complete C3
Parquet

Complete C3
Allergy

Complete C3
Cat&Dog

Complete C3
TotalCare

Blizzard CX1 Red
EcoLine 

Blizzard CX1 Parquet
PowerLine 

Blizzard CX1 Comfort
EcoLine 

Blizzard CX1  
Series 120 Parquet**
PowerLine 

• Elektroniczna regulacja siły ssania 
4-stopdniowe pokrętło na korpusie

• Silnik EcdLine z maksymalnym 
poziomem mocy 550 W

• Poziom mocy akustycznej w dB(A) 
re 1 pW: 73

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 20,0

• Filtr wylotowy Miele Hygiene 
Lifetime

• Objętość pojemnika na kurz w 
litrach: 2,0

• Szczotka uniwersalna SBD 660-3
• Dodatkowe 2-elementowe akcesoria 

zintegrowane w obudowie
• Szczotka pędzlowa luzem
• System Silence
• Bezpieczne dla podłoża rolki na 

stalowych osiach
• 4 kołowy system jezdny
• Zasięg działania: 10 m 
• Waga 8,45 kg

• Elektroniczna regulacja siły ssania 
4-stopdniowe pokrętło na korpusie

• Silnik PowerLine z maksymalnym 
poziomem mocy 890 W

• Poziom mocy akustycznej w dB(A) 
re 1 pW: 76

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 34,1

• Filtr wylotowy HEPA AirClean 
Lifetime

• Objętość pojemnika na kurz w 
litrach: 2,0

• Szczotka uniwersalna SBD 660-3
• Szczotka do parkietu Twister SBB 

300-3
• Dodatkowe 2-elementowe akcesoria 

zintegrowane w obudowie
• Uchwyt EcoComfort ze zintegrowa-

ną ssawką pędzlową
• System Silence
• Bezpieczne dla podłoża rolki na 

stalowych osiach
• 4 kołowy system jezdny
• Zasięg działania: 10 m 
• Waga 8,71 kg

• Elektroniczna regulacja siły ssania 
sterowanie radiowe w uchycie

• Silnik PowerLine z maksymalnym 
poziomem mocy 550 W

• Poziom mocy akustycznej w  dB(A) 
re 1 pW: 73

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 20,0

• Filtr wylotowy HEPA AirClean 
Lifetime

• Objętość pojemnika na kurz w 
litrach: 2,0

• Szczotka uniwersalna SBD 660-3
• Szczotka do parkietu Twister SBB 

400-3
• Dodatkowe 2-elementowe akcesoria 

zintegrowane w obudowie
• Szczotka pędzlowa luzem
• System Silence
• Bezpieczne dla podłoża rolki na 

stalowych osiach
• 4 kołowy system jezdny
• Zasięg działania: 10 m 
• Waga 8,61 kg

• Elektroniczna regulacja siły ssania 
4-stopdniowe pokrętło na korpusie

• Silnik PowerLine z maksymalnym 
poziomem mocy 890 W

• Poziom mocy akustycznej w dB(A) 
re 1 pW: 76

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 34,1

• Filtr wylotowy HEPA AirClean 
Lifetime

• Objętość pojemnika na kurz w 
litrach: 2,0

• Szczotka uniwersalna SBD 660-3
• Szczotka do parkietu Twister SBB 

300-3
• Dodatkowe 2-elementowe akcesoria 

zintegrowane w obudowie
• Uchwyt Comfort 
• System Silence
• Bezpieczne dla podłoża rolki na 

stalowych osiach
• 4 kołowy system jezdny
• Zasięg działania: 10 m
• Waga 8,61 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania pokrętłem

• Silnik PowerLine z maksymal-
-nym poziomem mocy 800 W

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 79

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 29

• Filtr wylotowy Miele SAC 30
• Worek G/N - HyClean Efficien-

cy – poj. 4,5 l
• Szczotka uniwersalna SBD 

355-3
• Dodatkowe 3-elementowe ak-

cesoria na uchwycie VarioClip 
• Wyciszenie oraz poziom mocy 

„Silence”
• Bezpieczne dla podłoża rolki 

na stalowych osiach 
• Zasięg działania: 9 m
• Waga: 5,54 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania pokrętłem

• Silnik PowerLine z maksymal-
nym poziomem mocy 800 W

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 79

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 29

• Filtr wylotowy Miele SAC 30
• Worek G/N - HyClean 3D 

Efficiency – poj. 4,5 l
• Szczotka uniwersalna SBD 

355-3
• Szczotka do parkietów Parquet 

Twister SBB 300-3
• Dodatkowe 3-elementowe ak-

cesoria na uchwycie VarioClip
• Wyciszenie oraz poziom mocy 

„Silence”
• Bezpieczne dla podłoża rolki 

na stalowych osiach
• Zasięg działania: 9 m 
• Waga: 5,54 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania 6 - stopniowe pokrętło 
na korpusie

• Silnik EcoLine z maksymal-
-nym poziomem mocy 890 W

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 80

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 34 

• Filtr wylotowy Miele AirClean 
Plus, AP 50

• Worek G/N HyClean 3D
• Efficiency – poj. 4,5 l
• Szczotka uniwersalna SBD 

355-3
• Szczotka do parkietu Parquet 

Twister SBB 300-3
• Dodatkowe 3-elementowe 

akcesoria zintegrowane w 
obudowie

• Wyciszenie oraz poziom mocy 
Silence

• Bezpieczne dla podłoża rolki 
na stalowych osiach

• Zasięg działania: 10 m
• Waga 6,97 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania przyciskami +/- na 
korpusie

• Nowy silnik Power Efficiency 
Motor

• Silnik PowerLine z maksymal-
nym poziomem mocy 890 W 

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 78

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 34,3

• Filtr wylotowy Miele AirClean 
Plus, AP 50

• Worek G/N HyClean 3D 
Efficiency – poj. 4,5 l

• Szczotka uniwersalna SBD 
290-3

• Szczotka do parkietu Parquet 
Twister SBB 300-3

• Dodatkowe 3-elementowe 
akcesoria zintegrowane w 
obudowie

• Wyciszenie oraz poziom mocy 
„Silence”

• Bezpieczne dla podłoża rolki 
na stalowych osiach

• Wyjątkowo ciche rolki Dynamic 
Drive ze zintegrowanymi 
amortyzatorami

• Zasięg działania: 11 m
• Waga 7,26 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania przyciskami +/- na 
korpusie

• Nowy silnik Power Efficiency 
Motor

• Silnik PowerLine z maksymal-
nym poziomem mocy 890 W 

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 77

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 46

• Filtr wylotowy Miele HEPA 
AirClean HA 50– najwyższy 
stopień filtracji, polecany dla 
alergików

• Worek G/N HyClean Efficiency 
– poj. 4,5 l

• Szczotka uniwersalna SBD 
290-3

• Szczotka intensywna SID
• Dodatkowe 3-elementowe 

akcesoria zintegrowane w 
obudowie

• Wyciszenie Silence oraz 
poziom mocy „Silence”

• Bezpieczne dla podłoża rolki 
na stalowych osiach

• Zasięg działania: 12 m
• Waga 7,43 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania przyciskami +/- na 
korpusie

• Nowy silnik Power Efficiency 
Motor

• Silnik PowerLine z maksymal-
nym poziomem mocy 890 W

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 76

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 34,3

• Filtr wylotowy Miele Active 
AirClean – pochłaniający 
zapachy

• Worek G/N HyClean Efficiency 
– poj. 4,5 l

• Szczotka uniwersalna SBD 
290-3

• Szczotka intensywna SID
• Turboszczotka podłogowa STB 

305-3
• Dodatkowe 3-elementowe 

akcesoria zintegrowane w 
obudowie

• Wyciszenie oraz poziom mocy 
„Silence”

• Bezpieczne dla podłoża rolki 
na stalowych osiach

• Zasięg działania: 12 m
• Waga 7,26 kg

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania przyciskami +/- na 
korpusie

• Nowy silnik Power Efficiency 
Motor

• Silnik PowerLine z maksymal-
nym poziomem mocy 550 W

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 72

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 20,2

• Filtr wylotowy Miele AirClean 
Plus, AP 50

• Worek G/N HyClean Efficiency 
– poj. 4,5 l

• Szczotka uniwersalna SBD 
655-3

• Szczotka do parkietu Parquet  
SBB 300-3

• Dodatkowe akcesoria na 
wyposażeniu: ręczna turbosz-
czotka STB 20, szczotka z ru-
chomym przegubem SUB 20, 
przedłużenie węża SFS 20,

• Dodatkowe 3-elementowe 
akcesoria zintegrowane w 
obudowie

• Wyciszenie oraz poziom mocy 
„Silence”

• Bezpieczne dla podłoża rolki 
na stalowych osiach

• Wyjątkowo ciche rolki Dynamic 
Drive ze zintegrowanymi 
amortyzatorami

• Zasięg działania: 13 m
• Waga: 7,41 kg

Odkurzacze bezworkowe

Scout RX2
HomeVision

Scout RX2

• Robot sprzątający
• 3D Smart Navigation – systema-

tycznie i gruntownie
• Quattro Cleaning System – zamiata, 

szczotkuje i odkurza 
• NonStop Power – 120 min
• MobileControl – sterowanie za 

pomocą aplikacji
• Home Mapping
• Home Vision
• Timer do 24 godz.
• Sterowanie za pomocą pilota 
• Programy sprzątania: Auto, Spot, 

Silent, Turbo
• Pokonywanie przeszkód do 17 mm
• Płaska obudowa, wys. 8,5 cm
• 2-stopniowy filtr AirClean 
• Pojemność pojemnika na zabrudze-

nia - 0,5 l
• Furniture Protection Technology
• Ochrona przed upadkiem ze 

schodów
• Akcesoria na wyposażeniu: łado-

warka, 2 szczotki boczne, Wałek 
szczotkowy, Taśma magnetyczna 
1m, , Pilot

• Kolor: Grafitowy szary Pearl Finish

• Robot sprzątający
• 3D Smart Navigation – systema-

tycznie i gruntownie
• Quattro Cleaning System – zamiata, 

szczotkuje i odkurza 
• NonStop Power – 60 min
• MobileControl – sterowanie za 

pomocą aplikacji
• Home Mapping
• Timer do 24 godz.
• Sterowanie za pomocą pilota 
• Programy sprzątania: Auto, Spot, 

Silence, Turbo
• Pokonywanie przeszkód do 17 mm
• Płaska obudowa, wys. 8,5 cm
• 2-stopniowy filtr AirClean 
• Pojemność pojemnika na zabrudze-

nia – 0,5 l
• Furniture Protection Technology
• Ochrona przed upadkiem ze 

schodów
• Akcesoria na wyposażeniu: łado-

warka, 2 szczotki boczne, Wałek 
szczotkowy, Taśma magnetyczna 
1m, , Pilot

• Kolor: Czerwony mango 

Complete C2*
Parquet

• Elektroniczna regulacja siły 
ssania 6 - stopniowe pokrętło 
na korpusie

• Silnik EcoLine z maksymal-
-nym poziomem mocy 550 W

• Poziom mocy akustycznej w 
dB(A) re 1 pW: 79

• Średnie roczne zużycie energii 
(kWh): 21,1

• Filtr wylotowy Miele AirClean 
Plus, AP 50

• Worek G/N HyClean 3D 
Efficiency – poj. 4,5 l

• Szczotka uniwersalna SBD 
355-3

• Szczotka do parkietu Parquet 
Twister SBB 300-3

• Dodatkowe 3-elementowe 
akcesoria zintegrowane w 
obudowie

• Wyciszenie oraz poziom mocy 
Silence

• Bezpieczne dla podłoża rolki 
na stalowych osiach

• Zasięg działania: 10 m 
• Waga 6,97 kg

 Urządzenia jubileuszowe z okazji 120 lat Miele.
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Firma Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu i błędów edytorskich.

Środki do prania i zmywania Środki do pralek i suszarek W1/T1

Sól do zmywarekTabletki do zmywarek Proszek do zmywarek Nabłyszczacz do zmy-
warek

Płyn do prania puchu

Płyn do prania puchu nadaje się ide-
alnie do prania poduszek, śpiworów 
oraz innych tkanin napełnionych pu-
chem. Na bazie łagodnych enzymów i 
naturalnych składników oddaje wilgoć 
i utrzymuje naturalną elastyczność 
pierza.
• ok. 13 cykli prania

Płyn do zmiękczania 
tkanin 

Płyn do zmiękczania tkanin zapobie-
ga naładowaniu elektrostatycznemu i 
pozostawia pranie miękkie, puszyste 
i pachnące.
• ok. 50 cykli prania

WoolCare – płyn do 
prania tkanin delikat-
nych
Płyn do prania tkanin delikatnych ide-
alnie nadaje się do wełny, jedwabiu.
• ok. 37 cykli prania
• Zakres temperatur 20°C - 60°C

Proszek do prania UltraWhite idealnie 
nadaje się do prania białych tkanin 
oraz mocno zabrudzonych tkanin 
kolorowych, już od 20°C.
ok. 49 cykli prania
• Zakres temperatur 20°C - 95°C

UltraWhite – proszek 
do prania białych 
tkanin

Płyn do impregnacji

Płyn do impregnacji odzieży zabez-
piecza włókna, dzięki czemu stają 
się odporne na wodę i kurz. Materiał 
zachowuje przy tym elastyczność 
oraz właściwości oddychające, 
przeciwdeszczowe.
• ok. 4 cykle prania

UltraColor – płyn do 
prania kolorowych 
tkanin
Płyn do prania tkanin kolorowych. 
Tkaniny zachowają intensywne kolory 
przez długi czas.
• ok. 30 cykli prania
• Zakres temperatur 20°C - 60°C

Płyn do prania odzieży funkcjonalnej 
oraz outdoor.

Płyn do prania tkanin sportowych.

• ok. 13 cykli prania

Outdoor, Sport – płyny 
do prania odzieży mem-
branowej oraz sportowej

Środki do konserwacji i pielęgnacji urządzeń

Płyn TwinDosCare służy do pielęgna-
cji urządzeń z systemem TwinDos. 
Wystarczy na przeprowadzenie 
około 5 programów do czyszczenia 
TwinDos.

TwinDosCare 1,5 l 

Przeznaczony do stosowania w su-
szarkach generacji T1.

Filtr do suszarek

Środek do czyszczenia powierzchni 
ceramicznych oraz stali. Doskonale 
usuwa przypalone zabrudzenia oraz 
tłuszcz. SteelCare - Usuwa odciski 
palców, zacieki i plamy  na pow. 
stalowej

Środek do czyszczenia
powierzchni ceramicz-
nych i stali/ SteelCare

Wkłady odkamieniające do automa-
tycznego odkamieniania ekspresów 
do kawy Miele z serii CM75XX. Wkła-
dy wystarczają na ok. 1 rok. 

Wkład AutoDescale

Przeznaczone do odkamieniania 
piekarników z programem „Pieczenie 
Plus”, DG, DGC, ciśnieniowych eks-
presów do kawy oraz do urządzenia 
Fashion Master.

Tabletki do odkamie-
niania

Przeznaczony do regularnego 
czyszczenia przewodów mlecznych 
ekspresów ciśnieniowych.

Środek do czyszczenia 
przewodów na mleko

Przeznaczone do regularnego czysz-
czenia zaparzacza w ekspresach 
ciśnieniowych Miele.

Tabletki do czyszczenia 
zaparzacza

DishClean- środek do 
pielęgnacji zmywarek

Tabletki zmiękczające wodę do zasto-
sowania w pralkach Miele polecane 
przy twardości wody przekraczającej 
14°dH.

Tabletki zmiękczające 
wodę do pralek

Środek przeznaczony do odkamienia-
nia pralek i zmywarek Miele. 

Środek przeznaczony do gruntow-
nego czyszczenia pralek i zmywarek 
Miele. Zapewnia czyszczenie wnętrza 
urządzenia. Bez fosforanów.

Środek do odkamienia-
nia pralek i zmywarek

IntenseClean

Listwa łącząca pralkę i suszarkę 
w kolumnie z szufladą. 

Listwa WTV

CAPS Booster

CAPS DownCare 
(puch)

CAPS CottonRepair

CAPS AQUA

CAPS Sport

Zestaw kapsułek do prania polecany 
jest szczególnie do prania tkanin 
oddychających.

CAPS Collection 

Ten zestaw to możliwość wypróbowa-
nia wszystkich rozwiązań Miele Caps: 
5 kapsułek z płynami do prania: 
Sport, Puch, Outdoor, WoolCare 
i SilkCare oraz 3 kapsułki z płynem 
do zmiękczania tkanin.

UltraPhase 1&2

Najlepszy, dwukomponentowy płyn
do prania zarówno kolorowych jak i 
białych tkanin- dozowany automa-
tycznie dzięki TwinDos. Wydajność:
• UP1 ok. 37 cykli prania
• UP2 ok. 50 cykli prania

Zestaw kapsułek do prania wełny 
i tkanin delikatnych.

CAPS WoolCare

Kapsułki zapachowe

Do pralnictwa

Płyn UltraDark chroni ciemne tkaniny 
przed odbarwieniem. Osiąga to 
dzięki  niewielkiej  ilość enzymu ce-
lulozowego. Substancja ta wygładza 
chropowate włókna, gdy ubranie jest 
prane i usuwa nawet najmniejsze 
zmechacenia. Tkaniny zachowują 
intensywne kolory przez długi czas.
• ok. 60 cyki prania
• Zakres temperatur 20-60

UltraDark - płyn do 
prania ciemnych tkanin

Środek do pielęgnacji zmywarki gwa-
rantujący optymalne funkcjonowanie 
urządzenia. Usuwa przykre zapachy, 
kamień oraz lekkie zanieczyszczenia, 
zachowuje szczelność i elastyczność 
uszczelek w drzwiach, zapewnia 
najlepsze efekty działania zmywarki.

Gruboziarnista sól, zabezpieczająca 
naczynia oraz zmywarkę przed 
osadzaniem się kamienia, pomaga 
uzyskać lepsze rezultaty zmywania. 

Tabletki czyszczą, pielęgnują, 
nabłyszczają oraz chronią naczynia 
a zarazem zabezpieczają zmywarkę 
przed osadzaniem się kamienia. 
Zapakowane są w specjalną folię 
rozpuszczalną w wodzie. 

Proszek do zmywarek zapewnia 
doskonałe rezultaty mycia, chroni 
oraz pielęgnuje naczynia i szkło.

Nabłyszczacz nadaje naczyniom 
szklanym wyjątkowy połysk. Posiada 
właściwości ochronne oraz wspoma-
ga suszenie naczyń. 

Zestaw kapsułek przeznaczony do 
usuwania uporczywych plam – jako 
dodatek do prania.

Zestaw kapsułek typu outdoor. 
Zestaw zawiera: 8 kapsułek z płynem 
do prania outdoor oraz dwie kapsułki 
z impregnatem.

Zestaw kapsułek do prania tkanin 
wymagających specjalnej pielęgnacji 
: 3 x WoolCare, 2 x SilkCare, 2 x 
Puch oraz 3 x Booster.

Zestaw kapsułek z płynem do zmięk-
czania tkanin.

AQUA/NATURE/COCOON/ROSE/
ORIENT
Kapsułki zapachowe do suszarek 
T1 Miele z funkcją FragranceDos, 
dostępne w 5 ciekawych zapachach, 
zapewnią tkaninom świeży zapach 
nawet do 4 tygodni. 

Cokół WTS z emaliowanym frontem, 
w którym została zintegrowana 
szuflada, podwyższa urządze-
nie o 30 cm. Podest WTS 410 
polecany jest do pralek z serii W 
3000 i W 5000 oraz suszarek z serii 
T4000 i T8000. Podest WTS 510 
dedykowany do wszystkich pralek 
W1 i suszarek T1.

Podest 

Specjalny kosz do suszenia teksty-
liów, które nie powinny poruszać się 
w bębnie w trakcie suszenia, np. 
tekstylne obuwie sportowe, dziecię-
ce, maskotki itp. Kosz do suszarki TK 
111 przeznaczony jest do zastosowa-
nia w suszarkach T 7000, T 8000, T 
9000. Kosz TRK 555- dedykowany 
do wszystkich suszarek T1

Kosz do suszarki
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Filtr Active AirClean
SF - AA 30/50 

Filtr HEPA AirClean
SF - HA 30/50

Worki 
HyClean 3D Efficiency

Worki XL pack
HyClean 3D

Ssawka z czujnikiem 
higienicznym
SBDH 285-3 Allergotec

Szczotka do parkietu
SBB 300-3 Parkett 
Twister

Szczotka do parkietu
SBB 400-3 Parkett 
Twister XL

Elektroszczotka
SEB 216-3 i 217-3 
Electro

Elektroszczotka
SEB 236 Electro Pre-
mium

Turboszczotka
STB 205-3 Turbo 
Comfort

Turboszczotka
STB 101 Turbo Mini

Turboszczotka
STB 20 Turbo Compact

Worki XXL pack
HyClean 3D

Micro Set
SMC 20

Pędzel
SSP 10

Szczotka uniwersalna 
z ruchomym przegubem
SUB 20

Szczotka do kaloryferów
SHB 30

Ssawka do materacy
SMD 10

Ssawka do tapicerki
SPD 10

Filtr AirClean
SF-SAC 20/30

Filtr wylotowy z wkładem z węgla 
aktywnego wyposażony we wskaźnik 
zużycia Timestrip®. Zatrzymuje 
najdrobniejsze zanieczyszczenia oraz 
pochłania nieprzyjemne zapachy. 
Idealne rozwiązanie dla posiadaczy 
zwierząt domowych oraz osób 
palących. W zależności od modelu 
odkurzacza wyróżnia się filtry SF AA 
30 i SF AA 50.

Filtr wylotowy HEPA ze wskaźnikiem 
zużycia Timestrip®, najbardziej 
efektywne rozwiązanie dla alergików 
i gospodarstw domowych z małymi 
dziećmi. Zatrzymuje 99,95% wszyst-
kich drobinek kurzu, w tym np. wirusy 
i zarazki. W zależności od modelu 
odkurzacza wyróznia się filtry SF HA 
30 i SF HA 50.

Każde opakowanie worków HyClean 
3D Efficiency zawiera 4 worki HyC-
lean, filtr chroniący silnik oraz filtr 
wylotowy Air Clean. W zależności 
od modelu odkurzacza wyróżnia się 
3 typy worków HyClean 3D Efficiency:
F/J/M o pojemności 3,5 l.
G/N o pojemności 4,5 l.
U o pojemności 6 l. 

Worki HyClean filtrują ponad 99,9% 
wszystkich drobinek pyłu. Najwyższa 
efektywność podczas odkurzania 
na niskim poziomie mocy. Higieniczna 
wymiana worka dzięki automatycz-
nemu zamykaniu worka. Zawartość: 
8 worków, 4 filtry 
XL F/J/M, XL G/N

Dzięki efektywnemu działaniu filtra 
powietrze wydmuchiwane z odkurza-
cza jest co najmniej tak czyste, jak 
powietrze otoczenia. Przeznaczony 
do standardowego zastosowania 
w gospodarstwie domowym (3 szt.).

Szczotka do parkietu z ruchomym 
przegubem, dzięki któremu można 
odkurzać trudno dostępne miejsca. 
Dzięki szerokości szczotki 41 cm 
nadaje się do efektywnego i szybkie-
go sprzątania dużych powierzchni, 
a naturalne włosie dba o delikatne 
czyszczenie. 

Szczotka do parkietu z ruchomym 
przegubem, dzięki któremu można 
odkurzać nawet trudno dostępne 
miejsca. Ułatwia odkurzanie dużych 
powierzchni, a naturalne włosie dba 
o delikatne czyszczenie. 

Elektroszczotka do gruntownego 
czyszczenia dywanów i wykładzin. 
Podłączona przewodem zintegrowa-
nym w rurze teleskopowej. Zintegro-
wane oświetlenie pozwala na dokład-
ne odkurzanie trudno widocznych 
miejsc. Duża szerokość – 340 mm. 
Do zastosowania w odkurzaczach 
posiadających rurę ze zintegrowanym 
przewodem C3 Electro.

Turboszczotka dzięki spiralnej szczot-
ce napędzanej siłą ssącą odkurzacza 
gruntownie czyści zabrudzenia np. 
włosy, sierść, nici itp. 

Elektroszczotka do gruntownego
czyszczenia dywanów i wykładzin.
SEB 216-3 Electro. Do zastosowania 
w odkurzaczach posiadających 
gniazdko do podłączenia elektrosz-
czotki C3 Comfort. SEB 217-3 Elec-
tro. Do zastosowania w odkurzaczach 
posiadających rurę ze zintegrowanym 
przewodem.

Mini turboszczotka dzięki spiralnej 
szczotce napędzanej siłą ssącą odku-
rzacza gruntownie czyści zabrudzenia 
np. włosy czy sierść na małych, 
trudno dostępnych powierzchniach: 
meble, materace, tapicerka we 
wnętrzu samochodu. 

Mini turboszczotka dzięki spiralnej 
szczotce napędzanej siłą ssącą odku-
rzacza gruntownie czyści zabrudze-
nia: np. włosy czy sierść na małych, 
trudno dostępnych powierzchniach: 
meble, materace, tapicerka we 
wnętrzu samochodu. Innowacyjnie 
wyprofilowany przegub dociera do 
trudno dostępnych miejsc.

Worki HyClean filtrują ponad 99,9% 
wszystkich drobinek pyłu. Najwyższa 
efektywność podczas odkurzania na 
niskim poziomie mocy. Higieniczna 
wymiana worka dzięki automatyczne-
mu zamykaniu worka. Zawartość: 16 
worków, 4 filtry ochronne silnika, 4 
filtry wylotowe. XLL F/J/M, XLL G/N

Zestaw do czyszczenia trudno do-
stępnych miejsc i delikatnych przed-
miotów (np. klawiatura komputera, 
modele itp.). Składa się z giętkiego 
węża z uniwersalną końcówką (mała 
szczotka lub krótka ssawka szczelino-
wa), do którego można podłączyć 
jedną z wymiennych końcówek: 
ssawkę szczelinową, mały pędzel lub 
przedłużenie. 

Zintegrowany w szczotce czujnik 
higieniczny Allegrotec określa stopień 
natężenia alergenów i zanieczyszczeń 
w zasysanym powietrzu. 

Szczotka z dodatkiem naturalne-
go włosia idealnie nadaje się do 
czyszczenia szczególnie delikatnych 
powierzchni, np. szkła, ram, obrazów 
itp. 

Ssawka do czyszczenia materacy, 
tapicerki mebli i trudno dostępnych 
miejsc. 

Szeroka ssawka idealna do szybkiego 
i gruntownego czyszczenia. Szczotka 
idealna do czyszczenia mebli 
tapicerowanych. Pasuje na wszystkie 
uchwyty odkurzaczy podłogowych 
Miele.

Szczotka z dodatkiem natural-
nego włosia do uniwersalnego 
zastosowania np. czyszczenia 
trudno dostępnych miejsc jak szafy, 
książki, półki itp. Obrotowy przegub 
stwarza nieograniczone możliwości 
manewrowania. 

Idealnie odkurzy nie tylko kaloryfery, 
ale również sprawdzi się przy odku-
rzaniu żaluzji, klimatyzacji i innych 
szczelin. Zasięg może zostać prze-
dłużony poprzez połączenie z ssawką 
szczelinową. Wytrzymałe i mocne 
sztuczne włosie. 

Szczotka do podłóg twardych
SBB 300-3 Hardfloor 
Twister
Idealna do wygodnego i dokładnego 
odkurzania wytrzymałych na zary-
sowania podłóg twardych. Ruchomy 
przegub zapewnia wyjątkową zwrot-
ność, dzięki czemu łatwo odkurzycie 
Państwo nawet trudno dostępne 
miejsca. Sztuczne włosie zadba o 
dokładne odkurzenie nawet bardzo 
głębokich szczelin. 

Filtr AirClean Silence
SA SF 50

Filtr wylotowy wyposażony we 
wskaźnik zużycia Timestrip®, który 
skuteczne wyciszenie odkurzacza. 
Zatrzymuje najdrobniejsze zanie-
czyszczenia.

Ssawka szczelinowa
SFD 20

Dzięki swej długości 56 cm oraz 
możliwości zginania doskonale 
nadaje się do czyszczenia trudno 
dostępnych miejsc.

Uchwyt Comfort z 
oświetlenie LED
SGC 20
Ergonomiczny uchwyt z oświetleniem 
LED do praktycznego podświetlenia 
powierzchni do sprzątania. Wystarczy 
nacisnąć przycisk: LED do oświetle-
nia zakamarków. Łatwy do doposaże-
nia i elestyczny w zastosowaniu. 

CarCare Set
SCC 10

Zestaw do czyszczenia wnętrz samocho-
dowych w praktycznej walizce. Składa 
się z elastycznej ssawki szczelinowej 
SFD 20 (idealnie dotrze do wąskich 
szczelin i zakamarków), małej 
turboszczotki STB 20 Turbo Compact 
(znakomite czyszczenie siedzeń i wykła-
dzin), elastycznego przedłużenia węża 
ssącego SFS 10 (przedłużenie o około 
1,5 m.) oraz szczotki uniwersalnej 
z ruchomym przegubem SUB 20.

Do odkurzaczy

Filtr AirClean
RX2-AP*

• Filtr dwustopniowy (filtr ochronny 
na silnik + filtr wylotowy)

• Filtruje powietrze i chroni silnik
• Zawartość: 4 szt. filtrów AirClean
• Częstotliwość wymiany: 2 razy 

na rok

Listwa uszczelniająca
RX2-DL*

• Wspomaga zbieranie kurzu przez 
walec szczotkowy

• Łatwy montaż na pojemniku
• Częstotliwość wymiany: raz na rok

Szczotki boczne
RX2*

• Do gruntownego sprzątania 
wszystkich kątów i zakamarków

• Wykonane z najwyższej jakości 
wytrzymałego sztucznego włókna

• Zawartość: 2 szczotki boczne (lewa 
+ prawa)

• Częstotliwość wymiany: raz na rok

Taśma magnetyczna
RX2-MB*

• Odgranicza powierzchnię podłogi, któ-
rej robot sprzątający ma nie odkurzać

• Na przykład w celu odgrodzenia 
pokoju, dywanu lub konkretnych 
przedmiotów

• Zawartość: 4m taśmy magnetycznej 
+ paski klejące (4 x 1m taśmy klejącej)

• Można ją ułożyć pod dywanem 
do ok. 1 cm grubości (w zależności 
od tekstury i właściwości dywanu 
/ w razie potrzeby kłaść podwójnie)

Walec szczotkowy
RX2-BW*

• Walec obraca się w celu usuwania 
nawet uporczywych zabrudzeń

• Szczotki z najwyższej jakości 
wytrzymałego sztucznego włókna

• Zawartość: walec szczotkowy 
1 szt. z narzędziem do czyszczenia

• Częstotliwość wymiany: raz na 
2 lata

Akcesoria do Scout RX2 



Codzienna chwila 
przyjemności

Ekspres do kawy CM 
5300/5500

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie DirectSensor
• Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa duża, cap-

puccino, latte macchiato, caffé latte, ristretto, gorące 
mleko, pianka z mleka

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• Funkcja Dzbanek kawy
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwykłego 

aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy 

i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 200 g
• Pojemność pojemnika na wodę - 1,3 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 8-13,5 cm
• Wymiary w cm: szer. 24,1 x wys. 36 x gł. 46
• Długość kabla sieciowego 1,4 m
• Kolor: ObsidianBlack, GraphitGrey, RoseGold, Bronze 

PearlFinish*

CM 5500:
• Gorąca woda
• 2 profile użytkowania
• Wykończenie PearlFinish

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie C Touch
• CupSensor
• Tryb expert / DoubleShot
• Rodzaje napojów: ristretto, espresso, kawa, kawa 

duża, long black, espresso macchiato, capuccino, 
cappuccino italiano, latte macchiato, caffé latte, cafe 
au lait, flat white, caffe americano, gorące mleko, 
pianka z mleka, gorąca woda, herbata zielona/czar-
na/owocowa/ziołowa

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 8 profili użytkownika
• Młynek stalowy, stożkowy dla zachowania niezwykłe-

go aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy 

i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 500 g
• Pojemność pojemnika na wodę – 2,2 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 8-16 cm
• Wymiary w cm - szer. 31,1 x wys. 39,7 x gł.44,5
• Długość kabla sieciowego 1,2 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: Obsid
• MobileControl
• Wykończenie frontu: barwione aluminium

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie CM Touch
• Mobile Control
• CoffeeSelect (możliwość wyboru między 3 rodzajami 

ziaren)
• CupSensor
• AutoDescale – automatyczne odkamienianie
• Tryb expert / DoubleShot
• Rodzaje napojow: ristretto, espresso, kawa, kawa 

duża, long black, espresso macchiato, capuccino, 
cappuccino italiano, latte macchiato, caffe latte, cafe 
au lait, flat white, caffe americano, gorące mleko, 
pianka z mleka, gorąca woda, herbata zielona/czar-
na/ owocowa/ziołowa

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 10 profili użytkownika
• Młynek stalowy, stożkowy dla zachowania niezwykłe-

go aromatu kawy AromaticSystemFresh
• Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy 

i mleka
• Zaparzanie wstępne
• 3 pojemniki na ziarna kawy - 210 g, 180 g, 150 g 
• Pojemność pojemnika na wodę – 2,2 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 8-16 cm
• Wymiary w cm - szer. 31,1 x wys. 39,7 x gł.44,5
• Długość kabla sieciowego 1,2 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack

Ekspres do kawy CM 6350

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie DirectSensor
• Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa duża, cap-

puccino, latte macchiato, caffé latte, ristretto, gorące 
mleko, pianka z mleka, gorąca woda

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• Funkcja Dzbanek kawy
• 4 profile użytkownika
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwykłego 

aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy 

i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 300 g
• Pojemność pojemnika na wodę - 1,8 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 8-14 cm
• Wymiary w cm - szer. 25 x wys. 35,6 x gł. 42
• Długość kabla sieciowego 1,4 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack, LotosWhite, GraphitGrey

Ekspres do kawy CM 7550
Ekspres do kawy CM 7750 
CoffeeSelect

Ekspres do kawy CM 7350

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie C Touch
• CupSensor
• AutoDescale – automatyczne odkamienianie
• Tryb expert / DoubleShot
• Rodzaje napojów: ristretto, espresso, kawa, kawa 

duża, long black, espresso macchiato, capuccino, 
cappuccino italiano, latte macchiato, caffé latte, cafe 
au lait, flat white, caffe americano, gorące mleko, 
pianka z mleka, gorąca woda, herbata zielona/czar-
na/owocowa/ziołowa

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 10 profili użytkownika
• Młynek stalowy, stożkowy dla zachowania niezwykłe-

go aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy 

i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 500 g
• Pojemność pojemnika na wodę – 2,2 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 8-16 cm
• Wymiary w cm - szer. 31,1 x wys. 39,7 x gł.44,5
• Długość kabla sieciowego 1,2 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack, BrilliantWhite
• MobileControl
• Wykończenie frontu: barwione aluminium w kolorze 

stalowym CleanSteel

* Planowane wprowadzenie kwiecień 2019 r.

 Urządzenia jubileuszowe z okazji 120 lat Miele.


