
Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz.
Perfekcyjny w każdym stylu.
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Nieważne czy jest to letnia sukienka czy Twoje ulubione jeansy, 
zawsze możesz liczyć na wyjątkowy system do prasowania 
FashionMaster - Twoje podejście do prasowania już nigdy nie 
będzie takie jak przedtem. Z nowym Miele FashionMaster 
prasowanie staje się prawdziwą przyjemnośćią. Perfekcyjnie 
w każdym stylu, każdego dnia.

Perfekcyjny w każdym stylu.

Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz.
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Urządzenie FashionMaster wyróżnia się 
funkcjonalnym oraz atrakcyjnym 
wzornictwem. 
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Dzięki połączeniu żelazka, generatora pary 
oraz deski do prasowania często nielubiane 
zajęcie jakim jest prasowanie, staje się 
prawdziwą przyjemnością. 

Nowa era pielęgnacji tkanin
System prasowania parowego Miele FashionMaster



w Miele
Tylko
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Stopa żelazka o strukturze plastra miodu
To, co sprawdziło się już w bębnie SoftCare pralek 

Miele, to również sekret żelazka FashionMaster. Opatentowana1) 
stopa o strukturze plastra miodu rozprowadza parę błyskawicznie na 
całej powierzchni, inaczej niż w przypadku zwykłych żelazek. Dzięki 
powstającej pod stopą cieniutkiej warstwie pary żelazko delikatnie 
i płynnie przesuwa się po tkaninie, gwarantując przy tym doskonały 
efekt prasowania.

Przegląd zalet* systemu do prasowania parowego Miele 
FashionMaster



w Miele
Tylko

w Miele
Tylko
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Dwustopniowy system składnia i rozkładania
 Wystarczą dwa ruchy, bez potrzeby użycia siły! Szybki 

start dzięki opatentowanemu systemowi składania i rozkładania2).

Indywidulne ustawienie wysokości
Proste i ergonomiczne: mechanizm ciśnieniowy pozwala ustawić 
blat roboczy na wysokości pomiędzy 83 cm a 102 cm.

Aktywna deska do prasowania
Najlepsze rezultaty prasowania: funkcje nadmuchu i zasysania 
zapewniają optymalną ilość pary i utrzymanie odzieży na miejscu.

Steamer
Łatwy w obsłudze: wiszące tekstylia, jak sukienki, 

garnitury lub firanki zostaną delikatnie wygładzone i odświeżone.

* w zależności od modelu
1) European patent EP 2 233 632 B1
2) European patent EP 2 169 108 B1
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Para
Więcej niż ciepłe powietrze: 4 bary ciśnienia oraz stały dopływ pary 
100g/min dla profesjonalnych rezultatów.

Nieprzywierająca nakładka na stopę żelazka
Perfekcyjna pielęgnacja: cekiny, nadruki, delikatne czy ciemne 
tkaniny bez efektu wyświecenia.

Funkcja zasysania
Gładko i intensywnie: dzięki funkcji zasysania para mocniej przenika 
przez tkaninę, utrzymuje ją na miejscu i perfekcyjnie wygładza.

Funkcja nadmuchu
Szczególna pielęgnacja: dzięki poduszce powietrznej tkaniny zostają 
delikatnie wygładzone, bez efektu zaprasowania.
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Prasowanie wielowarstwowe
Oszczędność siły i czasu:  wielowarstwowe tkaniny można wygła-
dzić jednym ruchem. Prasowanie obu stron nie jest już konieczne!

Strefa Comfort
Prasowanie na raz: bez konieczności przekładania materiału można 
wyprasować cały przód koszuli lub bluzki.

Pojemnik na wodę
Wystarcza na długo: zbiornik wody ma pojemność 1,25 l - wystarcza 
nawet na całą godzinę prasowania.

Wyświetlacz tekstowy LCD
Zawsze w zasięgu wzroku: na wyświetlaczu pojawią się informacje  
o aktualnym stanie urządzenia i wskazówki, na przykład: uzupełnij 
pojemnik na wodę.
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FashionMaster

Model B 3312 B 3847
Wzornictwo
Kolor żelazka antracyt antracyt/biały lotos
Kolor pokrowca Szary melanż Antracyt
Perfekcyjny rezultat prasowania
Stopa żelazka o strukturze plastra pszczelego miodu • •
Ciśnienie pary w bar 3,5 4,0
Ilość pary w g/min 100 100
Pionowe uderzenie pary • •
Para od poziomu temperatury 2 2
Steamer – •
Funkcja nadmuchu • •
Funkcja zasysania • •
2 stopnie działania dmuchawy – •
Oszczędność czasu prasowania
Pojemność zbiornika wody w l 1,25 1,25
Wyjmowany pojemnik na wodę • •
Pojemnik na wodę do ponownego napełnienia w każdym momencie • •
Prasowanie wielowarstwowe • •
Komfort obsługi
All-in-one • •
Dwustopniowy system składania i rozkładania • •
Bezstopniowe dopasowanie wysokości (mm) 830 – 1.020 830 – 1.020
Rolki jezdne bezpieczne dla podłoża • •
Powierzchnia do prasowania ze strefą Comfort • •
Automatyka włączania/wyłączania dmuchawy • •
Funkcja pamięci dmuchawy • •
Automatyczne odkamienianie • •
Automatyczne płukanie • •
Schowek na żelazko • •
Schowek na kabel przyłączeniowy oraz akcesoria • •
Bezpieczeństwo
Funkcja CoolDown • •
Funkcja Auto-Off • •
Dane techniczne
Wymiary rozłożonego urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 470 x 970 x 1.480 470 x 970 x 1.480
Wymiary złożonego urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 470 x 1.280 x 370 470 x 1.280 x 370
Powierzchnia prasowania w mm 1.200 x 400 1.200 x 400
Akcesoria na wyposażeniu
Nieprzywierająca nakładka na stopę żelazka • •
Steamer – •
Pokrowiec premium – •
Uchwyt węża parowego • •
Uchwyt przewodu podłączeniowego • •
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