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FIGYELEM! 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
alapján a mosogatógépek, mosó-és szárítógépek, valamint a hűtők 
energiahatékonysági osztályának besorolása megváltozott, a kataló-
gusban szereplő értékek helyett az alábbi osztályok az irányadók: 

!

Miele Kft., 2021. 03. 01. 

TERMÉK/MODELL

Elöltöltős mosógépek

WWD 120 WCS 8kg

WWD 320 WCS PWash & 8kg

WWG 660 WCS TDos & 9kg

WWI 860 WCS PWash & TDos & 9kg

WWR 860 WPS PWash & TDos & 9kg

WWV 980 WPS Passion

Felültöltős mosógépek

W 196 WCS

W 695 F WPM

Szárítógépek (novemberig elérhetőek)

TWB 140 WP

TWD 440 WP EcoSpeed & 8kg

TWF 640 WP EcoSpeed & 8kg

TWJ 660 WP Eco & 9kg

TWR 860 WP Eco & Steam & 9kg

TWV 680 WP Passion

Mosó-szárítógépek

WTH 130 WPM PWash 2.0 & TDos

WTZH 130 WPM PWash 2.0 & TDos XL

Energiahatékonysági osztály

A

A

A

A

A

A

kifutott

kifutott

nem változott

nem változott

nem változott

nem változott

nem változott

nem változott

A

A
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D R .  M A R K U S  M I E L E  &  
D R .  R E I N H A R D  Z I N K A N N

és

A  M I  I G É N Y Ü N K

 I M M E R  B E S S E R
  Ü D V Ö Z Ö L J Ü K  A  M I E L É N É L

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a 

sikerhez ki kellett emelkedniük versenytársaik közül. Valójá-

ban csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbb-

nak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő 

egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy 

„jobbak“ lesznek.

Azt, hogy a Miele az elmúlt 120 év során folyamatosan 

képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvo-

nalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de minde-

nekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az 

értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely 

jellemzően csak az olyan cégeknél található meg, amelyek 

már generációk óta családi kézben vannak.

Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztá-

lyú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele 

neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztesség-

gel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a cég forgal-

mazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazot-

tai és szomszédai felé tanúsít. 

Emellett bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, 

környezettudatosan cselekszik. Ezt a következetesen 

erőforrás-kímélő termelési módszerek garantálják – és 

azok a termékek, amelyek igazodási pontként szolgálnak 

a villamos energia, a víz és a mosószerek fogyasztása 

tekintetében, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé 

terheli.*

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként 

megígérjük, hogy mindez így is marad.

Üdvözlettel:

* Tudjon meg többet az interneten a fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről és elveinkről a www.miele-nachhaltigkeit.de oldalon.
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A  M I E L E  M I N Ő S É G

A tökéletes eredmény érdeké-

ben már több mint 120 éve igaz 

az az állítás, hogy a Mielében 

megbízhat. Az iparág egyetlen 

olyan gyártója vagyunk, mely a 

termékeit, például a mosógé-

peket, a szárítógépeket, a 

mosogatógépeket vagy a 

sütőket húsz éves élettartamra 

teszteli. 

Így egyedülálló megbízhatósá-

got és nyugalmat kínálunk. A 

Miele ügyfelei ezért az egész 

világon hűségesek maradnak a 

Mieléhez, és a Mielét mások-

nak is ajánlják. A jövőre is 

érvényes: készülékeink 

megbízhatóságát és hosszú 

élettartamát tekintve nem 

kötünk kompromisszumot.

A  M I E L E  T E C H N I K A

A Miele a lenyűgöző technológiát és a legjobb eredményeket képviseli minimális energiafo-

gyasztás mellett. Ez vonatkozik a ruhaneműk, a padló és az edények higiénikus és gondos 

ápolására, valamint a különféle kulináris élvezetekre a főzés és sütés területén. Ezt biztosítja 

a sok innovatív felszereltségi jellemző, amely csak a Mielénél elérhető. A világ legrangosabb 

terméktesztjein elért számtalan első hely igazolja ezt.

S O K  J Ó  É R V  S Z Ó L  A  M I E L E  M E L L E T T .

Ezek közül hatot olvashat itt. 1899-es megalakulása óta a Miele betartja a márkaígéretét: 

„Immer Besser“. Ez azt jelenti, hogy mindent megteszünk azért, hogy „Immer Besser“, azaz 

„mindig jobbak“ legyünk az összes többi gyártónál, és „Immer Besser“, azaz „mindig jobbak“ 

legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk. Ügyfeleink számára ez garantálja a bizonyossá-

got, hogy jó döntést hoztak a Mielével – 

valószínűleg egy életre szólóan.

A  M I E L E  M Á R K A

Sok országban a Miele az iparág 

legkedveltebb márkája. A német 

hazai piacon a Miele márkát 

ráadásul iparágakon átívelő 

jelleggel minden idők legjobb 

termékmárkájának választották 

(„best brand ever“). Egy ilyen 

márka a felhasználóiról is elárul 

valamit: a Miele ügyfelei magas 

követelményeket támasztanak a 

háztartási készülékeik teljesítmé-

nye és környezetvédelmi kompati-

bilitása terén. Bárki, aki Miele 

terméket vásárol, a minőség és a 

stílus mellett teszi le voksát.

M I E L E  A L K O T Ó M U N K A

A Miele az igazi alkotómunkát jelenti, ahol a vízió, a 

precizitás és a részletek iránti igényesség 

összetalálkozik. Mindegyik termékünk a legmaga-

sabb színvonalon készül, és a lehető legszigorúbb 

minőségellenőrzésen esik át, beleértve a felületek 

speciális kesztyűvel végzett egyenkénti vizsgálatát 

is. Az egyetlen fémtömbből kimart fogantyúktól az 

összes termékcsoportunknál összeigazított 

résméretekig minden elem az abszolút tökéletes-

séghez vezető utunk egy-egy állomása. Mert 

semmi sem fontosabb számunkra, mint hogy ön a 

Miele termékekben hosszú ideig örömét lelje.

A  M I E L E  S Z E R V I Z

A Miele vásárlók kiemelt figyelemben részesül-

nek. Ezt garantálja a gyors és hatékony Ügyfél-

szolgálatunk, amelyet többször az iparág 

legjobbjának választottak. Ha egyedi készülékbe-

mutatást vagy Miele készüléke professzionális 

tisztítását szeretné, akkor is szívesen felkeressük 

önt az otthonában. Mindig a rendelkezésére 

állunk. Ezt megígérjük!

A  M I E L E  D E S I G N

A Miele tiszta formákat, időtlen eleganciát 

és intuitív kezelést jelent. Legyen szó  

klasszikus forgókapcsolóról, diszkrét 

érzékelőről vagy nagyfelbontású érintőkijel-

zőről: a Miele megkönnyíti életét. Sehol 

máshol nem talál hasonló sokszínűséget a 

gondosan kiválasztott designvonalak és a  

színvilág tekintetében, amelyek a legkülön-

bözőbb konyhabútorokhoz illeszkednek. 

Nem számít, hogyan van a konyhája 

berendezve, a Miele tökéletesen illik önhöz.
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Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért
Annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak is 
megfeleljünk, a Miele a fejlesztés során kemény tartósteszteknek veti 
alá készülékeit. Az ilyen tesztek során a mosógépeket például 10 
000 órányi mosásnak vetik alá. Eközben kb. 5 000 különféle progra-
mot hajtanak végre. 

A legmagasabb termékminőség, tökéletes és kiemelkedő eredmé-
nyek – mindemellett nagyfokú hatékonyság. A gyártással és a 
felhasznált anyagokkal szembeni legmagasabb követelmények 
alátámasztják a Miele márka ígéretét: „Immer Besser“ 

A Miele minőség

Robusztus lúgtartály
A lúgtartály különösen robusztus és higiénikus. A tartályt lengéscsil-
lapítók és négy feszítőrugó támasztja meg, és szürkeöntvényből 
készült ellensúlyokkal van stabilizálva. Ez a Miele tökéletesség a 
minimális kopás, az optimális zajszigetelés és a hosszú élettartam 
érdekében.

Szürkeöntvényből készült keresztcsapágy
Az első osztályú anyagok és kidolgozás kismértékű kopást és kiváló 
stabilitást biztosítanak valamennyi Miele mosógép és mosó-szárító-
gép esetében.

Karbantartásmentes hőcserélő
A Miele hőszivattyús szárítógépekben a hőcserélőt hatékony szűrő-
rendszer védi, és nem kell tisztítani. Ez biztosítja, hogy az energiafo-
gyasztás folyamatosan alacsony maradjon – a készülék teljes élet-
tartama alatt.
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Hálózatba kapcsolt háztartási készülékek  
a Miele@home révén
A Miele@home* termékjellemzői

Miele@mobile App**
A Miele@mobile App termékjellemzői*

** modellfüggő
**  mobil végfelhasználói eszközökre elérhető

Az interaktív asszisztensek a legmegfele-
lőbb mosó- vagy szárítóprogramot ajánlják. 
Így mindig az optimális eredményt éri el.

SmartStart
A készülékek automatikus indítása, ha 
kedvező tarifájú elektromos áram érhető el, 
vagy ha a saját napelemes rendszer ele-
gendő áramellátást biztosít.

Smart Home
Partnereink fejlett megoldásaival a hálózat-
ba kapcsolható Miele háztartási készülékek 
integrálhatók a már létező Smart Home 
okos otthonokba. 

SuperVision
A SuperVision segítségével háztartási ké-
szülékeinek állapota mindig szem előtt van 
anélkül, hogy okostelefonját kézbe kelle-
ne vennie – a konyhai készülékei kijelzőjén.

WiFiConn@ct
Az egyes Miele háztartási készülékek úgy 
kapcsolhatóak hálózatba, hogy közvetlenül 
összekötésre kerülnek az otthoni 
Wi-Fi-routerével.

Akár otthon van, akár utazik – háztartási 
készülékeit mindig nyomon követheti. 
Készülékei hálózatba kapcsolásával új 
lehetőségek nyílnak meg, melyek dinamikus 
hétköznapjaiba még több kényelmet, 
minőségibb életet és nagyobb biztonságot 
hoznak. Számunkra a háztartási gépek 
hálózatba kapcsolásakor a felhasználó áll a 
középpontban. Saját fejlesztésű funkciókkal, 
mobil kezelőfelülettel és egy új hálózati 
technológiával olyan rendszert kínálunk 
önnek, mellyel még több szabadságot 
élvezhet – és közben segít, hogy minden-
napjai hatékonyak és fenntarthatók lehesse-
nek: Miele@home.

A Miele@mobile App számos olyan funkciót 
kínál, amelyekkel készülékeit ellenőrizheti és 
vezérelheti, hogy mindig a lehető legjobb 
eredményt érje el velük.

Itt gyorsan megtalálja a megfelelő receptet 
minden alkalomra. A beágyazott „Hogyan 
készítsem“-videók jelentősen megkönnyítik 
az elkészítést.

Kérdése van? A Miele@mobile App-ban 
egyszerűen léphet kapcsolatba velünk 
közvetlenül telefonon vagy e-mailben.

A MobileControllal akkor is vezérelheti 
pl. mosógépe, szárítógépe és mosogató-
gépe programválasztását, ha éppen nincs 
otthon.

Miele@mobile App

MobileControl

Asszisztensek

Receptek

Miele szerviz
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Ez csak a Mielénél kapható 
 Tökéletes textilápolás rendszerben

Textilápolási rendszerünk a mosástól kezdve a szárításon keresztül 
egészen a vasalásig szem előtt tartja a teljes folyamatot. Még a 
Miele speciális tisztítószereit is saját laboratóriumunkban fejlesztet-
tük ki, így ezek ideálisan illeszkednek készülékeinkhez. 

Az ideális kombináció
A Miele mosógépek és szárítógépek tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz. Így minden mosógéphez megtalálja a megfelelő szárító-
gépet a design és a felszereltség tekintetében. Így a legjobb tisztítási 
és ápolási teljesítményt kínáljuk önnek a textíliák optimális 
védelmével.

Tökéletes vasalás
Sok textília felülete csak vasalás után lesz tökéletes minőségű, és a 
mechanikai és termikus kezelés további védelmet is nyújt a szá-
mukra. A Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerével és a Miele 
vasalógépekkel a vasalás különösen egyszerű, kényelmes, gyors és 
hatékony.

Egyszerűen tökéletes eredmények
Nem minden kereskedelemben kapható tisztítószer tisztít egyformán 
jól minden mosógépben. Ezért a kiválasztott beszállítók közreműkö-
désével kifejlesztettük a saját laboratóriumainkban a Miele tisztító-
szereit. A receptúrák tökéletes összhangban vannak a Miele mosó-
gépekkel és szárítógépekkel. Így ön minimális adagolás mellett is 
optimálisan ki tudja használni a Miele készülékek teljesítményét, és 
még a környezetet is kíméli.
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Milyen fajta készüléket szeretne?
Itt bemutatjuk azokat a terméktípusokat, amelyekből 
kiválaszthatja a megfelelő mosógépet és szárítógépet.

A Miele mosógépek kialakításai

Mosó-szárítógépek
Ez a készülék egyesít egy kiváló felszerelt-
ségű elöltöltős mosógépet egy kondenzá-
ciós szárítógéppel. Ideális olyan, igényes 
emberek számára, akik kevés hellyel 
rendelkeznek.

Felültöltős
Ezek a kompakt készülékek csak kis helyet 
igényelnek. A felülről történő kezelés 
nagyobb mozgásteret biztosít a készülék 
előtt.

Elöltöltős
Ezek a mosógépek különösen kényelme-
sen, elölről tölthetők és kezelhetők. A sok 
különböző felállítási mód (pl. torony) révén 
ezek a készülékek sokoldalúan 
elhelyezhetők.

A Miele szárítógépes rendszerei

Hőszivattyús szárítógép
A különösen gazdaságos Miele hőszivattyús 
szárítógépek ugyanolyan kényelmet és 
rugalmasságot kínálnak, mint a hagyomá-
nyos kondenzációs szárítók – ugyanakkor 
akár 50 %-kal kevesebb áramot 
fogyasztanak. 
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Hogyan kívánja készülékét felállítani?
Itt bemutatjuk azokat a telepítései lehetőségeket, amelyek alapján  
eldöntheti, hogy melyik mosógépet és szárítógépet válassza.

Side-by-Side (egymás melletti felállítás)
A Miele mosógépek és szárítógépek 
műszaki és optikai szempontból is tökélete-
sen illenek egymáshoz. Így a két készülék 
egymás mellé állítható, a frissen mosott 
textíliák pedig kényelmesen betölthetők a 
szárítóba.

Beépítés lábazattal
A lábazattal (WTS 510) kb. 30 cm-rel 
megemelheti készülékét – ami így kényel-
mes munkamagasságba kerülhet. Ezzel a 
kezelés ergonomikussá és még kényelme-
sebbé válik. Emellett a lábazat tárolóhelyet 
is kínál, például a mosószerek vagy a 
mosózsák számára, melyek így mindig 
gyorsan kéznél vannak – és épp ilyen 
gyorsan el is rakhatók.

Alátolható
Mindegyik Miele elöltöltős mosógépet be 
lehet tolni a legalább 85 cm-es szabad 
magasságban lévő munkalapok alá. A 
készülék fedelét ennél a megoldásnál nem 
kell eltávolítani.

Mosó-szárító torony
Ha nem elegendő a hely az egymás melletti 
felállításhoz, akkor a legtöbb Miele mosó-
gép és szárítógép helytakarékos toronyként 
is felállítható. Ennél a megoldásnál a mosó-
gépnek mindig alul kell lennie.
Tornyok kialakítására különösen alkalmasak 
a WhiteEdition designvonal tagjai. Az ebbe 
a sorozatba tartozó szárítógépeknél az 
ajtó nyitási iránya megfordítható, így az ajtók 
mindkét készüléken egy irányba nyílhatnak.
A stabil összekapcsoláshoz a Miele külön-
böző összeépítő kereteket kínál. Néhány 
típus – például a WTV 512 – praktikus 
fiókkal van felszerelve. Ebben tárolhatók 
például a tartozékok, illetve a ruháskosár is 
ráhelyezhető a szárítógép kényelmes 
feltöltéséhez és kiürítéséhez.

További információkat a „Tartozékok textilá-
polási készülékekhez“ fejezetben talál.
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A tökéletes mosó-szárító torony
A W1/T1 WhiteEdition torony

A kényelmes W1/T1 torony
Szárítógép: TWV 680 WP
Mosó-szárító összeépítő keret: WTV502
Mosógép: WWV 980 WPS

A tökéletes mosó-szárító torony
A W1/T1 ChromeEdition torony

W1/T1 – Miele mindentudók mosáshoz 
és szárításhoz
Szárítógép: TEJ675 WP
Mosó-szárító összeépítő keret: WTV501
Mosógép: WEI875 WPS
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A Mielénél nem kell választania a legjobb technológia és a legszebb 
design közül. A készüléksorozatok és -kivitelek most már két design-
vonalban állnak rendelkezésre: ChromeEdition és WhiteEdition.

A két designvonal
W1 és T1

ChromeEdition
Klasszikus készülék design, modelltől függően kerek krómacél 
ajtóval és betekintő ablakkal a mosógépeknél és a szárítógépeknél.

WhiteEdition
Friss irányzatok a textilápolás designjában: modelltől függően fehér 
vagy obszídiánfekete, kerek designajtóval és betekintő ablakkal a 
mosógépnél és a szárítógépnél. Króm díszítéssel ellátott 
kezelőpanel. 
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Melyik kezelési koncepciót 
részesíti előnyben?
M Touch – érintéses vezérlés

Az időzítő beállítása a kezelőgombbal

Legördülő menü a kiegészítő információk megjelenítésére és a további funkciók aktiválására

A mosó- és szárítógépek innovatív érintőkijelzőjével* gyorsan célba érhet: a kezelés egyszerű 
és magától értetődő. Mint egy okostelefonnál, a készülék beállításai itt is érintéssel, húzással 
és görgetéssel végezhetők el a nagy felbontású, szöveges TFT-kijelzőn. A központi kijelzőn 
fekete háttéren fehér betűk és ikonok jelennek meg, és így az információk tökéletesen látha-
tóak. Ahol ez a felhasználó útmutatását segíti, ott az információk színes kiemeléssel jelennek 
meg.

M Touch
Egyszerű funkcióválasztás érintéssel, elhúzással és görgetéssel.

További egyedi kezelési koncepciók

ComfortSensor
Gyors és intuitív: egysoros kijelző, az opciók közvetlen kiválasztása érintőgombokkal.

A Miele mosógépek és szárítógépek kezelési koncepciója logikus és intuitív felépítésű: 
kényelmes forgókapcsolóval a mosási és szárítási programok kiválasztásához, és áttekinthe-
tően elrendezett érintőgombokkal az egyéb funkciókhoz. A gyakorlatban legsűrűbben hasz-
nált beállítások előzetesen ki vannak választva. Így gyorsan és egyszerűen elindíthatja a 
programot.

A különböző Miele készüléksorozatok a kezelési koncepció legkülönbözőbb változatait 
kínálják önnek – de mindig egységes designnal. Így optikailag tökéletesen kombinálhatja a 
különböző Miele készüléksorozatok mosó- és szárítógépeit.

DirectSensor
Egyszerű kezelés egy érintéssel: a funkciók közvetlen kiválasztása az érintőgombokkal.

A nemzetközi zsűri a W1 Classic és a T1 Classsic modellt, 
amelyek közül mindkettő a DirectSensor kezelési koncepcióval 
rendelkezik, az iF product design award 2017 díjjal jutalmazta.



W1minden modell  
legalább A+++

T1 minden modell  
legalább A++
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Milyen ökológiai jellemzőkkel 
kell a készüléknek 
rendelkeznie? 
Hatékonyság és fenntarthatóság 

Takarékos és környezetbarát mosás

A környezettel szembeni felelős bánásmódnak a Mielénél hagyomá-
nya van – több mint 120 éve. Mivel a természet életünk alapja, 
melyet meg akarunk óvni. Ez az anyagkiválasztásnál kezdődik, a 
hatékony gyártással folytatódik és – a készülék hosszú élettartamát 
követően – a környezetbarát újrafeldolgozással fejeződik be.

A Miele mérnökei nagy energiát fektetnek abba, hogy ön energiát 
tudjon megtakarítani. A Miele összes mosógépe könnyedén teljesíti 
a legszigorúbbnak számító A+++ energiahatékonysági osztály 
követelményeit. A legtakarékosabb modellek akár 50%-kal kevesebb 
áramot fogyasztanak az A+++ energiahatékonysági osztályra előírt 
határértéknél (46). 

Egyes Miele mosógépek második vízcsatlakozással vannak ellátva a 
meleg víz számára. Ön így még többet takarékoskodhat, ha a vizet 
otthonában különösen energiatakarékos módon, pl. napenergiával 
állítja elő. 

Az új Miele mosógépekkel korábban soha nem látott módon tud 
áramot és vizet megtakarítani. Egyvalami van, amivel gépeink nem 
takarékoskodnak: a tökéletes tisztaság.

Takarékos és környezetbarát szárítás 

Az elmúlt 15 évben a Miele – a textilápolás úttörőjeként – szárítógé-
peinek áramfogyasztását több mint 60%-kal csökkentette. Ennek 
megfelelően a szárítógépek új T1 generációjának minden tagja 
energiahatékony hőszivattyús technológiával van ellátva, így már 
most legalább az A++ energiahatékonysági osztályt érik el. 
A legjobb Miele szárítógépek akár 10%-kal is takarékosabbak az 
A+++ energiahatékonysági osztály által előírtnál (24).

Az EcoSpeed segítségével különösen gyorsan, ugyanakkor környe-
zetkímélő módon száríthatja meg ruháit a legjobb A+++ energiahaté-
konysági osztályban. A gazdaságosság és a rövidebb programfutási 
idők így tökéletesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet mellett az 
EcoSpeed funkcióval húsz perccel csökkentheti a szárítási időt. Ha 
csak néhány textíliát szeretne megszárítani, kb. 10%-kal csökken a 
szárítási idő.

És a Miele még egy lépéssel tovább megy: a Miele szárítógépek az 
R290-es természetes hűtőközeggel vannak ellátva, mely teljesen 
mentes a fluorozott szénhidrogénektől – a még jobb környezetvé-
delmi jellemzőkért. Így a Miele szárítógépek globális felmelegedési 
potenciálja (GWP, azaz Global Warming Potential) 99,7%-kal csök-
kent, majdnem nulla. Ezzel a legmagasabb követelményeknek is 
megfelelnek a környezettudatosság terén, és jelentősen csökkentik a 
használójuk ökológiai lábnyomát.
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Fedezze fel a tökéletes tisztaság új dimenzióját!
Miele W1 mosógépek
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Érjen el mindig tökéletes eredményeket: az 
innovatív TwinDos® adagolórendszernek 
köszönhetően. Az UltraPhase 1 és 2 integrált 
mosószer adagolása teljesen automatikusan 
történik, így akár 30% mosószert is 
megtakaríthat.

Az UltraPhase 1 tökéletes tisztaságot garantál a 
csillogó fehér és az élénk színes textíliák 
számára. Az UltraPhase 2 mosószerrel a fehérítő 
mosási folyamathoz való hozzáadása 
optimális időpontban történik, így a makacs 
foltok is maradéktalanul eltávolíthatók.

Az UltraPhase 2 mosószerrel a fehérítő az 
optimális időpontban kerül a mosási folya-
matba, és még az olyan makacs foltokat is 
eltávolítja, mint pl. a kávé, a tea, a gyü-
mölcslé vagy a vörösbor. Ismerje meg a 
Miele kémiai laboratóriumát, valamint az 
UltraPhase 1 és UltraPhase 2 tisztítási 
teljesítményét a www.miele.hu oldalon 
(Termékek – Miele tisztítószerek). 

A Miele 2 fázisú rendszere alaposabban és 
tisztábbra mos, mint a szokványos folyékony 
mosószerek, melyek nem tartalmaznak 
fehérítőt, mivel ez tönkretenné a többi 
hatóanyagot. A Miele UltraPhase 1 és 2 
elkülönített tárolásának és adagolásának 
köszönhetően lehetőség nyílik a fehérítő 
használatára a TwinDos® rendszerben. Az 
UltraPhase 1 hatóanyagai fellazítják a szeny-
nyeződést, és eltávolítják az olyan foltokat, 
mint az olaj, a zsír, a fehérje és a keményítő. 

A Hohenstein Institut az UltraPhase 1 és 
UltraPhase 2 Miele mosószerekkel történő 
használat esetében vizsgálta meg az 
automatikus 2 fázisú adagolórendszer 
tulajdonságait. A vizsgálatok igazolták a 
kiváló mosóhatást a folteltávolítás, a fehér-
ség, a szürkülés megakadályozása és az 
adagolási pontosság tekintetében. 

TwinDos® – 
Innováció a legjobb eredményekért.
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PowerWash
Tanúsított tisztaság és energiahatékonyság

PowerWash
A jövő olyan innovatív ötleteken 

alapul, amelyek egyszerre kímélik a környe-
zetet, és előnyösek az ember számára. A 
PowerWash technológiával a Miele ötvözi a 
tökéletes mosási eredményt a maximális 
energiahatékonysággal és a gyorsasággal. 

QuickPowerWash
Gyors és alapos: tiszta ruha-

nemű mindössze 49 perc alatt.

A wfk igazolta QuickPowerWash –  
A osztályú mosási teljesítmény csupán 
49 perc alatt.

SingleWash
A készülék optimálisan beállítja 

a program futási idejét, valamint víz-, áram- 
és mosószerfogyasztását legfeljebb 1 kg 
ruhatöltetig. Az egyes darabok mosása 
soha nem volt ilyen gyors és gazdaságos.

Akár 40%-kal gyorsabb 25% árammeg-
takarítás mellett
A PowerWash funkcióval ellátott Miele W1 
energiahatékonyságát az Öko-Institut e.V. 
igazolta: hétköznapi körülmények között1) a 
PowerWash rendszerű Miele mosógépek 
akár 40 %-kal gyorsabban mosnak, és 
ezzel egyidejűleg akár 25% áramot is 
megtakarítanak a más neves gyártók 
legmagasabb energiahatékonyságú készü-
lékeihez képest – mindezt pedig a legkivá-
lóbb tisztítási teljesítmény mellett teszik.

1)  Hétköznapi körülmények: a következő programok keveréke: 
pamut Eco 60 és 40 °C (4 és 8 kg ruhatöltet); pamut 30, 40, 
60 °C; könnyen kezelhető 40 °C (4 kg ruhatöltet).

CapDosing 
A speciális feladatok tökéletes kiegészítője 

1) Szabadalom: EP 2 365 120

CapDosing1)

Speciális alkalmazásoknál, 
például gyapjú vagy outdoor ruházat esetén 
is tökéletes mosási eredményt szeretne 
elérni különösebb erőfeszítés nélkül? Akkor 
használja a Miele kapszulákat. Ezeket a kis 
adagolókapszulákat egyszerűen az öblítős 
rekeszbe kell helyezni. A Miele mosógép az 
optimális időpontban adagolja a kapszulák 
tartalmát a mosási folyamathoz – 
teljesen automatikusan.

Speciális mosási feladataihoz jelenleg 6 
különböző Miele kapszula érhető el:
•  3 speciális mosószerkapszula (Sport, 

WoolCare, DownCare)
• Öblítőkapszula (Aqua)
•  Booster kapszula, adalékanyagként a 

makacs szennyeződések eltávolítására
•  CottonRepair kapszula a textíliák látható 

megújításához
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TwinDos® rendszerű mosógép meg-
vásárlásakor négy flakon UltraPhase 
1 és három flakon UltraPhase 2 
mosószert kap ajándékba**
– ezzel több mint fél évre való mosószer árát 
takaríthatja meg ***. 

*** modellfüggő
***  Egy-egy flakon UltraPhase 1 + 2 mosószer mellékelve van 

a készülékhez, a további flakonokat a mellékelt kupon 
beváltásával kaphatja meg. 

***  A számítás alapja: 28 hét, heti 5 mosás 
1) Szabadalom: EP 2 784 205 
2) A wfk által tesztelve és tanúsítva 
3) Szabadalom: EP 2 365 120

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele mosógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

PowerWash
A legmagasabb szintű mosási 

teljesítmény és sebesség kombinálva a 
legmagasabb energiahatékonysággal, nagy 
és kis mosáshoz.

TwinDos®1)

A legjobb folyékonymosó-
szer-rendszer egy gombnyomással.

A TwinDos® automatikus adagolása nem 
csupán praktikus, hanem egyúttal tökéletes 
tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 
révén készüléke a legjobb folyékonymosó-
szer-rendszerré válik. A TwinDos® a min-
denkor optimális időpontban adagolja a 
mosási folyamatba az UltraPhase 1 és 
UltraPhase 2 mosószereket, ezáltal pedig a 
legmagasabb tisztítóhatást éri el. Mindezen 
felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a 
mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz 
képest akár 30 %-os mosószer-megtakarí-
tást is eredményezhet.

QuickPowerWash2)

Gyors és alapos: tiszta ruha-
nemű mindössze 49 perc alatt.

SingleWash
Hatékony megoldás egy- 

egy ruhához: kedvenc blúzát példátlanul 
gyorsan, takarékosan és kímélő módon 
mossa ki.

CapDosing3)

Adagolja egyszerűen, adagoló-
kapszulákkal a speciális mosószert, az 
öblítőt és az adalékot.

Textilkímélő dob
Simogatóan lágy: méhsejtcellás 

szerkezetének köszönhetően a textilkímélő 
dobban finom vízfilmen siklanak a ruhák.
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Elővasalás
50%-kal kevesebb vasalás 

– simítás rögtön a mosási program után.

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele mosógépek további termékelőnyeinek* áttekintése 

MultiLingua
Multitalent: a kijelzőn több nyelv is beállít-
ható, biztosítva az információk optimális 
érthetőségét.

Mennyiségi automatika
Mennyiségi tanulmány Miele módra: keve-
sebb ruhatöltet, kevesebb víz- és áramfo-
gyasztás. Teljesen automatikusan.

EcoFeedback
A fogyasztási értékek szem előtt tartása: e 
funkció révén pontosan ellenőrizheti az 
áram- és vízfogyasztást.

SteamCare
50%-kal kevesebb vasalás1) – maximálisan 
sokrétű használhatóság: a mosóprogram 
után vagy különálló simítóprogramként.

Energiahatékonyság
Egyértelműen példaértékű: legjobb energia-
hatékonysági osztály, optimális mosási 
eredmény rövid működési idők mellett.

Meleg víz
Az alacsony fogyasztásért: a második 
csatlakozással áramot takarít meg, ha a 
meleg vizet pl. napenergiával állítja elő.

Folt opció2)

Intenzív tisztítás: a mosási 
folyamat a foltok kezeléséhez igazodik.

Késleltetett indítás és hátralévő idő 
kijelzése
Tervszerű: indítsa a mosóprogramokat az 
önnek megfelelő időpontban – napirendjé-
nek megfelelően.

ProfiEco motor3)

Erős és takarékos: a Miele ProfiEco moto-
rokkal kopásmentesen, csendesen és 
energiatakarékosan moshat, hosszú ideig.

Maximális Miele minőség a 
hosszú élettartamért

Egyedülálló minőség: a Miele alapos teszte-
lési folyamatai különösen hosszú élettarta-
mot biztosítanak.

Waterproof-rendszer (WPS)
Duplán jobban tart: vízszivárgás esetén egy 
dupla mágnesszelep állítja le a vízbeveze-
tést, közvetlenül a vízcsapnál.

* modellfüggő
1)  A Bonni Egyetem Mezőgazdaság-technológiai Intézetének 
Háztartástechnikai Osztálya által tanúsítva.
2) Szabadalom: EP 2 228 479
3) Szabadalom: EP 2 840 679
4)  lásd még a szószedetet is. A részletek a garanciajegy 

vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak.

WaterControl-rendszer (WCS) 
Minden szárazon: a WCS felügyeli a vízbe-
folyást, és észleli a szivárgást, valamint a 
fenéklemezben összegyűlő vizet.

WiFiConn@ct
Vezérelje készülékét egyszerűen online: 
intelligens ruhaápolás a Wi-Fi-n keresztüli 
egyszerű hálózati kapcsolat révén.

AddLoad
Élvezze a maximális kényelmet: a ruhákat a 
program indítása után is kényelmesen 
utántöltheti.

Vízvédelmi garancia4)

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi 
rendszer meghibásodásából eredő anyagi 
kár költségét a Miele húsz évig átvállalja.
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Expressz 201)

Gyors felfrissítés: ezzel az 
enyhén szennyezett és kis mennyiségű 
ruhák gyorsan ismét rendelkezésre állnak.

Milyen mosóprogramok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok*

Sötét ruha/Farmer
Nincs fakulás: így a textilek sokáig megőrzik 
a színüket anélkül, hogy csúnya csíkok és 
gyűrődések keletkeznének rajtuk.

Pamut – higiénia
Jó tudni: a magasabb vízszint és a hőmér-
séklet hosszabb időn át való megtartása 
megbízhatóan elpusztítja a kórokozókat és 
az atkákat. 

Tollal töltött ruhák/pehelypaplanok
Teljes térfogat: a tollal töltött anyagok, pl. 
kabátok vagy pehelypaplanok lazák marad-
nak, és megőrzik alakjukat. 

Automatikus plusz
Vegyes ruhákhoz: a pamut és a 

könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, 
egy ruhatöltetben kombinálhatja.

Felfrissítés/végső gőzölés
Kevesebb vasalás: a száraz vagy nedves, 
frissen mosott ruhák utókezelése 50%-kal 
csökkenti a vasalási igényt.

Kímélő
Kíméletes és lágy: a szintetikus textíliák 
ezzel a speciális programmal sokáig szépek 
maradnak, és tökéletesen megőrzik 
alakjukat.

Impregnálás 
A lehető legjobb hatás: a termikus rögzítés 
optimális vízlepergetési funkciót biztosít.

Függöny
Sugárzóan tiszta: az automatikus előmosás 
már feloldja a port és a szennyeződést, ezt 
követi az intenzív mosás. 

* modellfüggő
1) Szabadalom:  DE 10 2007 037 159
2) A wfk által tesztelve és tanúsítva
3) Szabadalom: DE 19 906 020

Outdoor
A legjobb ápolás a funkció elvesztése 
nélkül: az Outdoor szabadidőruhák kiváló 
minőségű textíliái minden időben megőrzik 
funkcionalitásukat.

QuickPowerWash2)

Gyors és alapos: A osztályú 
mosási teljesítmény kevesebb, mint 49 perc 
alatt.

Selyem3)

Csillogó ápolás: a gyapjút nem tartalmazó, 
kézi mosást igénylő textíliák rendkívül 
kíméletesen moshatók.

Ingek/blúzok
Gyűrődés ellen: csökkenti a gyűrődést, és 
érezhetően megkönnyíti az ingek és a 
blúzok vasalását.

Párna
Csodálatosan friss: még a szintetikus 
anyaggal töltött, nagy fejpárnák is szinte 
megújulnak. 

Új textíliák 
Ápoltan formában: az újonnan vásárolt 
ruhadarabok kíméletes tisztítása, a forma és 
a szín tökéletes óvásával.

Sportcipők
Bajnokoknak: a speciális kímélő program 
kíméletesen és hatékonyan tisztítja a mos-
ható sportcipőket.

Gyapjú3)

Nem megy össze, nem filcesedik: az érzé-
keny gyapjútextíliák különösen kíméletes és 
értéküket megőrző ápolása.

Sportruházat
A fitneszprogram: a sportruházat a lehető 
legrövidebb időn belül ismét használatra 
kész.
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Energiahatékonyság
Jelzi a készülék energiahatékonyságát.

Az A+++ és A+ közötti energiahatékonysági osztályok 
vannak feltüntetve.

Dob típusa/töltetmennyiség
A dob típusát és töltetmennyiségét jelzi. 

Textilkímélő dob 1–9 kg töltetmennyiséggel.

MultiLingua
 Azt jelzi, hogy a kijelző nyelve módosítható-e.

A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az informá-
ciók optimális érthetőségét.

Adagolórendszer
 Azt jelzi, hogy a készülék milyen automatikus adagolási 
rendszerrel rendelkezik. 

 A legjobb tisztítási eredmények a Miele 2 fázisú rendsze-
rének és a kényelmes adagolásnak köszönhetően.

PowerWash
 Azt jelzi, hogy a készülék el van-e látva PowerWash 
mosási technológiával. 

 A Miele mosástechnológia a legjobb mosási teljesítményt 
és a rövid programidőket kombinálja nagy 
energiahatékonysággal.

CapDosing1)

Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e CapDosing 
opcióval.

Adagolja be egyszerűen, adagolókapszulákkal a speciá-
lis mosószert, az öblítőt és az adalékot.

AddLoad
Azt jelzi, hogy a készülék el van-e látva AddLoad 
funkcióval.

 Nagy és kicsi textíliák rugalmas utántöltése.

Simító funkciók
Azt jelzi, hogy a készülék milyen simító funkciókkal 
rendelkezik.

 50%-kal kevesebb vasalás – maximálisan sokrétű hasz-
nálhatóság: mosóprogram után vagy különálló 
simítóprogramként. 

50%-kal kevesebb vasalás – simítás rögtön a mosási 
program után.

Különleges felszerelés
 Jelzi, hogy a készülék milyen különleges felszerelésekkel 
van ellátva.

 Az alacsony fogyasztásért: a 2. csatlakozással áramot 
takarít meg, ha a meleg vizet pl. napenergiával állítja elő.

 Akadálymentesített mosás látássérülteknek: tapintható 
elemek és hangjelzések vezetnek végig biztosan a 
programon.

Az ikonok jelentése
Az elöltöltős mosógépek ikonjainak áttekintése

*  takarékosabb az A+++ energiahatékonysági 
osztály határértékénél (46)

1) Szabadalom: EP 2 365 120

Mosógépek, WhiteEdition
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése WWD 120 WCS 8kg WWD 320 WCS PWash & 8kg WWG 660 WCS TDos & 9kg
Töltet kg-ban 8,0 8,0 9,0
Max. centrifugálási fordulatszám 1.400 1.400 1.400
Kivitel
Alátolható/aláépíthető/toronyba építhető •/–/• •/–/• •/–/•
Ajtózsanér/megcserélhető jobb/– jobb/– jobb/–
Design
Forgatókapcsoló színe lótuszfehér lótuszfehér lótuszfehér/króm gyűrű
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Ajtódesign Obszidián fekete fehér gyűrűvel Obszidián fekete fehér gyűrűvel Obszidián fekete krómgyűrűvel
Kijelző DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, sárga, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros
Tisztítási teljesítmény
TwinDos – – •
PowerWash – • –
CapDosing/Folt-opció •/– •/– •/–
Textilkímélés
Textilkímélő dob • • •
Kezelési kényelem
SteamCare/elővasalás –/• –/• –/•
Késleltetett indítás 24 h-ig/hátralévő idő kijelzése/pontos idő kijelzése •/•/– •/•/– •/•/–
AddLoad • • •
Dobmegvilágítás/MultiLingua –/– –/– –/•
ComfortLift/gördülőkeret –/– –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság
Hatékonysági osztály (A+++ - D)/centrifugálás hatékonysági osztálya A+++/B A+++/B A+++/B
Éves vízfogyasztás l-ben/éves áramfogyasztás kWh-ban 10.120/177,00 10.120/156,00 11.000/196,00
Zajszint mosás/centrifugálás közben (dB(A) re1pW) 50/74 50/74 48/72
Melegvíz-csatlakozás – – –
EcoFeedback funkció/ProfiEco motor –/• –/• –/•
Mennyiségi automatika/vízmennyiség-mérő/
habképződés szabályozása •/–/• •/–/• •/•/•
A legfontosabb mosóprogramok
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/• •/•/• –/•/•
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20 –/–/• –/–/• –/–/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú •/–/• •/–/• •/•/•
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer –/–/• –/–/– –/–/•
Impregnálás/Pehelypaplan/Eco 40-60 •/–/– •/–/– •/–/–
Vegyes ruha/Kedvencek –/– –/– –/–
A legfontosabb mosási opciók
Plusz víz/Extra halk •/– •/– •/•
Rövid/Áztatás/Előmosás •/–/• •/–/• •/•/•
SingleWash – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– •/•/•
Minőség
Lúgtartály Nemesacél Nemesacél Nemesacél
Szürkeöntvény ellensúlyok • • •
Biztonság
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– •/–/–
Gyerekzár/Pin kód –/• –/• •/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Készülékmélység mm-ben nyitott ajtó mellett/ajtó nélkül (aláépítéshez) 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Mellékelt tartozékok
UltraPhase 1+2/Kupon TwinDos –/– –/– •/•
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Típus-/Modell megnevezése
WWI 860 WCS  
PWash & TDos & 9kg

WWR 860 WPS  
PWash & TDos & 9kg

WWV 980 WPS  
Passion

Töltet kg-ban 9,0 9,0 9,0
Max. centrifugálási fordulatszám 1.600 1.600 1.600
Kivitel
Alátolható/aláépíthető/toronyba építhető •/–/• •/–/• •/–/•
Ajtózsanér/megcserélhető jobb/– jobb/– jobb/–
Design
Forgatókapcsoló színe lótuszfehér/króm gyűrű – –
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Ajtódesign Obszidián fekete krómgyűrűvel Lótuszfehér krómgyűrűvel Aluezüst krómgyűrűvel
Kijelző ComfortSensor, fehér, 1 soros MTouch MTouch
Tisztítási teljesítmény
TwinDos • • •
PowerWash • • •
CapDosing/Folt-opció •/• •/• •/•
Textilkímélés
Textilkímélő dob • • •
Kezelési kényelem
SteamCare/elővasalás –/• –/• •/•
Késleltetett indítás 24 h-ig/hátralévő idő kijelzése/pontos idő kijelzése •/•/– •/•/• •/•/•
AddLoad • • •
Dobmegvilágítás/MultiLingua –/• LED/• LED/•
ComfortLift/gördülőkeret –/– –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság
Hatékonysági osztály (A+++ - D)/centrifugálás hatékonysági osztálya A+++/A A+++/A A+++/A
Éves vízfogyasztás l-ben/éves áramfogyasztás kWh-ban 11.000/130,00 11.000/130,00 11.000/109,00
Zajszint mosás/centrifugálás közben (dB(A) re1pW) 47/72 46/72 46/72
Melegvíz-csatlakozás – – •
EcoFeedback funkció/ProfiEco motor •/• •/• •/•
Mennyiségi automatika/vízmennyiség-mérő/
habképződés szabályozása •/•/• •/–/• •/–/•
A legfontosabb mosóprogramok
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő –/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20 –/–/• –/–/• –/–/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú •/•/• •/•/• •/•/•
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer –/–/• •/•/– •/•/–
Impregnálás/Pehelypaplan/Eco 40-60 •/•/– •/•/– •/•/–
Vegyes ruha/Kedvencek –/– –/– –/–
A legfontosabb mosási opciók
Plusz víz/Extra halk •/• •/• •/•
Rövid/Áztatás/Előmosás •/•/• •/•/• •/•/•
SingleWash • • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/– •/•/•
Minőség
Lúgtartály Nemesacél Nemesacél Nemesacél
Szürkeöntvény ellensúlyok • • •
Biztonság
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal •/–/– –/•/– –/•/–
Gyerekzár/Pin kód •/• •/• •/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Készülékmélység mm-ben nyitott ajtó mellett/ajtó nélkül (aláépítéshez) 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Mellékelt tartozékok
UltraPhase 1+2/Kupon TwinDos •/• •/• •/•

Mosógépek, WhiteEdition
 Termékáttekintés
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AddLoad
Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad 
funkcióval a kifelejtett szennyest a program indulása után is rugalma-
san hozzáadhatja, csaknem a program végéig. Így csak öblítéshez 
vagy centrifugáláshoz is hozzátehet vagy elvehet ruhákat. A kezelés 
egyszerű: nyomja meg a „Start/Ruha utántöltése“ gombot, és az ajtó 
gombnyomásra kireteszelődik. 

CapDosing1)

A ruháit érintő különleges alkalmazások könnyen megoldhatók a 
Miele adagolókapszulákkal. Egyszerűen csak helyezze be a kapszu-
lákat az öblítőrekeszbe. A készülék az optimális időpontban, teljesen 
automatikusan adagolja a kapszulák tartalmát a mosási 
folyamathoz.
Öné a választás lehetősége: 4 speciális mosószer (Sport, Down-
Care, WoolCare, CottonRepair), 1 öblítő (Aqua), illetve a makacs 
szennyeződések ellen hatásos Booster.

Dobmegvilágítás
Számos Miele mosógép LED-es dobmegvilágítással van felszerelve. 
A karbantartást nem igénylő, nagy teljesítményű LED-ek olyan 
tökéletesen megvilágítják a Miele mosógép textilkímélő dobját, hogy 
kipakolásnál egyetlen ruhadarabról sem fog megfeledkezni. Egysze-
rűen kellemes – és szép látvány!

EcoFeedback
Az EcoFeedback funkcióval ellátott Miele mosógépek pontos vissza-
jelzést adnak önnek az aktuális áram- és vízfogyasztásról. Így mindig 
teljesen ellenőrzése alatt tarthatja a költségeket. Programindítás előtt 
előrejelzést kérhet a választott program fogyasztásáról. A program 
befejezése után a készülék megjeleníti a pontos fogyasztási adato-
kat, melyek a ruhatöltettől függően változhatnak.

Energiahatékonyság
A Miele mosógépek környezetbarátak, és csak annyi vizet és áramot 
használnak, amennyi szükséges. A legtakarékosabb modellek akár 
50 %-kal hatékonyabban mosnak a legmagasabb, A+++ energiaha-
tékonysági osztály esetében előírt határértéknél (46).

Elővasalás
Az elővasalás opcióval a ruhák vasalási igénye akár 50 %-kal csök-
kenthető. A mosóprogram befejezésekor a készülék simítási folya-
matot végez. Ennek során a nedves ruhák a nedves és meleg 
dobban úgy mozognak, hogy eközben kisimuljanak.

Folt opció2) 
Intenzív tisztítás: a folt opció kiválasztásával a program lefutása 
hozzáigazodik a makacs foltok eltávolításához. Így például előmo-
sásra is sor kerül, és a főmosás időtartama is hosszabb lesz.

Késleltetett indítás és hátralévő idő kijelzése
A késleltetett indítás funkcióval tetszése szerint meghatározhatja, 
hogy mikor induljon a következő mosóprogram. Ez különösen 
előnyös, ha szeretné kihasználni az éjszakai áramdíjakat, vagy ha azt 
szeretné, hogy a program épp akkor fejeződjön be, amikor ön pl. a 
munkából hazaér. A program kezdési idejét akár 24 órával előre is 
beprogramozhatja. Ezenkívül a kijelzőről megtudja, hogy mikor 
fejeződik be az aktuális program. 

Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért
Annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak is 
megfeleljünk, a Miele a fejlesztés során kemény tartósteszteknek veti 
alá készülékeit. E teszt során a készülékeknek 10 000 órán keresztül 
kell mosniuk. Eközben kb. 5 000 különféle programot hajtanak 
végre. Ez napi mosási feladatokra átszámítva kb. heti öt, átlagosan 
két órás programot jelent.

Meleg víz
Egyes Miele mosógépek kiegészítő csatlakozással rendelkeznek 
meleg-, kút- vagy esővízhez. A melegvíz-csatlakozással energiát 
takarít meg, ha a vízmelegítéshez például napenergiás technológiát 
használ. Alternatív megoldásként kút- vagy esővizet is használhat. 
Így értékes ivóvizet takaríthat meg. Ez kíméli a környezetet és az ön 
pénztárcáját.

Mennyiségi automatika
Minden Miele mosógép fel van szerelve az intelligens mennyiségi 
automatikával. Ez kielemzi az aktuális ruhatöltetet, és csak annyi 
vizet és áramot használ, amennyire az optimális tisztítási és öblítési 
eredményhez szükség van.

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelen-
hetnek, hogy minden információt megérthessen. A nyelvi menüben 
egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a 
tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan 
nyelv van beállítva, melyet nem ért meg. 

PowerWash
A PowerWash maximális szintű tisztítási teljesítményt kínál – sőt, a 
QuickPowerWash program segítségével csupán 49 perc alatt. A 
készülékek akár 40%-kal3) takarékosabban mosnak a legmagasabb 
energiahatékonysági osztály esetében megköveteltnél, ráadásul 
mérsékelt működési idő mellett. Még kis mennyiségű tölteteket is 
takarékosan moshat. A Spin&Spay technológiának köszönhetően, 
amely nagyon alacsony vízszinttel működik – ezzel felfűtési energia 
takarítható meg.

ProfiEco motor4)

A Miele mosógépeiben különösen nagy teljesítményű motorok 
használatát tapasztalhatja meg. A Miele által használt ProfiEco motor 
ráadásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus 
vezérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A haté-
kony és kényelmes mosásért és szárításért, hosszú éveken keresz-
tüli használatra.

QuickPowerWash5)

„A“ osztályú mosási teljesítmény csupán 49 perc alatt – szinte 
hihetetlen. A QuickPowerWash segítségével a Miele meglepően 
rövid idő alatt ér el magas tisztítási teljesítményt.

SingleWash
Gyorsan ki szeretné mosni a kedvenc blúzt ma estére, de nincs tele 
a szennyeskosár? Az egyes darabok mosása ökológiailag elfogad-
hatatlan – ki nem ismeri ezt a dilemmát? A Miele megoldása:     
SingleWash. Számos programban kiválaszthatja ezt az opciót. A 
készülék optimálisan beállítja a program futási idejét, a víz és az 
áramfogyasztást legfeljebb 1 kg ruhatöltetig. Az egyes darabok 
mosása soha nem volt ilyen gyors és gazdaságos.

SteamCare6)

A Miele SteamCare funkciója kíméletesen és 
hatékonyan simítja ki textíliáit a gőz segítségével – már a mosógépen 
belül! A program használata után bizonyíthatóan akár 50%-kal 
kevesebb vasalásra van szükség7). Sok textília esetén nincs is 
szükség vasalásra. A gőzsimítás segítségével egyetlen lépésben 
moshatja és vasalhatja ki ruháit. A végső gőzölés használatával már 
kimosott textíliákat kezelhet. 

Textilkímélő dob
A Miele textilkímélő dob méhsejtcellás felületén finom vízfilm képző-
dik a dob fala és a textíliák között. Ezen a ruhák finoman siklanak 
végig, optimális védelmet élvezve. A dob falán lévő csökkentett 
méretű, polírozott peremű lyukak gondoskodnak arról, hogy a 
szöveten ne képződjenek csomók és szálkihúzódások. Az idegen 
tárgyak, például az iratkapcsok vagy a melltartó kapcsai már nem 
juthatnak be a lúgszivattyúba.

TwinDos®8)

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem 
egyúttal tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 révén 
készüléke a legjobb folyékonymosószer-rendszerré válik. A maximá-
lis tisztítóhatáshoz a TwinDos® a mindenkor optimális időpontban 
adagolja a mosási folyamatba az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 
mosószereket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóhatást éri el. 
Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, 
hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os mosószer-megta-
karítást is eredményezhet. A megtakarítást a freiburgi Öko-Institut 
e.V. is igazolja.

Vízvédelmi garancia9)

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az 
ön otthona számára – méghozzá húsz évig. Bármilyen anyagi kár is 
keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi bizton-
sága garantált10). A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására 
vonatkozó jótállás keretében átvállalja az abból eredő anyagi káro-
kat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés.

WaterControl-rendszer (WCS) 
A Watercontrol-rendszer (WCS) egy vízszintérzékelő segítségével 
szabályozza a befolyó vízmennyiséget. Ha a normál vízszint belát-
ható időn belül nem érhető el, akkor a vízbetáplálás leáll. Ha a 
készülék belsejébe víz szivárog, a rendszer elzárja a készülékben 
lévő bevezető szelepet, és kiszivattyúzza a mosóvíztartályban lévő 
vizet. A fenéklemezben lévő úszókapcsoló pedig érzékeli a szivárgó 
többletvizet. Waterproof-rendszer (WPS) 
A WPS kiegészítésként dupla mágnesszeleppel van felszerelve, 
közvetlenül a vízcsapnál. Ha az első szelep meghibásodna, a máso-
dik elzárja a betáplált vizet. A maximális biztonságról a kettős falú 
adagolótömlő gondoskodik: ha megsérül a belső tömlő, a folyadék a 
köpenytömlőn keresztül a fenéklemezbe folyik. A WCS-hez hason-
lóan a WPS is el van látva az intelligens érzékelőtechnológiával: a 
rendszer érzékeli a szivárgásokat, és leállítja a vízbevezetést. 

Hasznos információk részletesen
A Miele mosógépek szószedete

1) Szabadalom: EP 2 365 120
2) Szabadalom: EP 2 228 479
3)  Modelltől függően akár 40 %-kal takarékosabb az 

A+++ energiahatékonysági osztály határértékénél (46).
4) Szabadalom: EP 2 840 679
5) A wfk által tesztelve és tanúsítva 

6) Szabadalom: EP 2 006 432

7)  A Bonni Egyetem Mezőgazdaság-technológiai Intézetének Háztartástechnikai Osztálya által 
tanúsítva. 

8) Szabadalom: EP 2 784 205
9) A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak.
10) A termékfelelősségről szóló német törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti.

WiFiConn@ct
A WiFiConn@ct segítségével Miele készülékeit Wi-Fi routerrel kényel-
mesen az Internetre kötheti. Okostelefonjáról vagy tabletjéről ezáltal 
számos előnyös funkciót élvezhet: lekérdezheti készüléke állapotát 
otthonról vagy útközben, értesítéseket kaphat, ha pl. a mosószer 
fogytán van, és közvetlenül rendelhet a Miele webshopból is. Mind-
ezekhez szükséges a Miele@mobile App, mely ingyen letölthető a 
Google Play-ről vagy az App Store-ból.
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Milyen kezelési módot 
részesít előnyben a felültöltős 
mosógépeknél?
Egyedi kezelési koncepciók

Forgókapcsolós és nyomógombos programválasztás.
Kényelmes: a legfontosabb programok és egyéb információk egy pillantással átláthatók.

Egysoros kijelző, forgókapcsolós és nyomógombos programválasztás.
Következetes: egyenes vonalak, informatív kijelző.

Csak kevés helye van a mosógép felállításához?
A Miele felültöltős mosógépek tökéletes megoldást jelentenek. Ezek a kompakt készülékek 
csak kis helyet igényelnek. A felülről történő töltés nagyobb mozgásteret biztosít a készülék 
előtt. A Miele felültöltős mosógépek intuitívak és könnyen kezelhetőek. A Miele különféle 
kezelési koncepciókat kínál az ön egyéni preferenciáihoz és igényeihez – minden esetben 
sok hasznos funkcióval. Az új Miele készüléke: az ön számára tervezve!

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele felültöltős mosógépek termékelőnyeinek* áttekintése

Maximális Miele minőség a 
hosszú élettartamért

Egyedülálló minőség: a Miele alapos teszte-
lési folyamatai különösen hosszú élettarta-
mot biztosítanak.  

Vízvédelmi garancia3)

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi 
rendszer meghibásodásából eredő anyagi 
kár költségét a Miele húsz évig átvállalja. 

ComfortLift
Nem is lehet egyszerűbb: a 

szabadalmaztatott1) ComfortLift segítségé-
vel a Miele felültöltős mosógépek egyetlen 
kézmozdulattal nyithatók.

Textilkímélő dob
Simogatóan lágy: méhsejtcellás 

szerkezetének köszönhetően a textilkímélő 
dobban finom vízfilmen siklanak a ruhák.

Dobpozícionálás és 
-rögzítés2)

A Miele ügyes trükkje: a mosás után azon-
nal hozzáférhet a dob tartalmához.

Energiahatékonyság
Legmagasabb szintű megtakarítás: a Miele 
felültöltős mosógépei kevés vizet és áramot 
fogyasztanak; minden modell eléri az A+++ 
energiaosztályt.

Gördülőkeret
Nagy előny kis helyeken: az integrált gördü-
lőkeret lehetővé teszi, hogy a Miele felültöl-
tős mosógépe könnyedén mozgatható 
legyen.

Extra halk
Kellemes: a speciális mosási ritmus, az 
„Öblítés állj“ és „Centrifugálás nélkül“ 
funkció kifejezetten halk mosást tesz 
lehetővé.

* modellfüggő 

1) Szabadalom: EP 1 619 288
2) Szabadalom: DE 10 133 734
3) Lásd még a szószedetet is. A részletek a garanciajegy 
vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak. 

MultiLingua
Sokoldalú tehetség: a kijelzőn több nyelv is 
beállítható, biztosítva az információk opti-
mális érthetőségét.
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Energiahatékonyság
Jelzi a készülék energiahatékonyságát.

Az A+++ és A+ közötti energiahatékonysági osztályok 
vannak feltüntetve.

Dob típusa/töltetmennyiség
A dob típusát és töltetmennyiségét jelzi. 

Textilkímélő dob 1–6 kg töltetmennyiséggel.

MultiLingua
 Azt jelzi, hogy a kijelző nyelve módosítható-e.

A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az informá-
ciók optimális érthetőségét.

Gördülőkeret
Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e beépített szállítási 
segédeszközzel. 

 Nagy előny kis helyeken: az integrált gördülőkeret lehe-
tővé teszi, hogy a Miele felültöltős mosógépe könnyedén 
mozgatható legyen.

ComfortLift1)

Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e a ComfortLift 
opcióval.

 Ennél egyszerűbb már nem is lehet: a szabadalmaztatott 
ComfortLift fogantyú segítségével egy mozdulattal 
nyithatja ki a Miele felültöltős mosógépeket.

Az ikonok jelentése
A felültöltős mosógépek ikonjainak áttekintése

1) Szabadalom: EP 1 619 288 

Felültöltős mosógépek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése W 196 WCS W 695 F WPM
Töltet kg-ban 6,0 –
Max. centrifugálási fordulatszám 1.200 1.400
Kivitel
Alátolható/aláépíthető/toronyba építhető –/–/– –/–/–
Ajtózsanér/megcserélhető –/– –/–
Design
Forgatókapcsoló színe lótuszfehér lótuszfehér
Panel kivitele Comfort Comfort
Ajtódesign – –
Kijelző – 1 soros
Tisztítási teljesítmény
TwinDos – –
PowerWash – –
CapDosing/Folt-opció –/– –/–
Textilkímélés
Textilkímélő dob • •
Kezelési kényelem
SteamCare/elővasalás –/– –/–
Késleltetett indítás 24 h-ig/hátralévő idő kijelzése/pontos idő kijelzése –/–/– •/•/–
AddLoad – –
Dobmegvilágítás/MultiLingua –/– –/•
ComfortLift/gördülőkeret –/– •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság
Hatékonysági osztály (A+++ - D)/centrifugálás hatékonysági osztálya A+++/B A+++/B
Éves vízfogyasztás l-ben/éves áramfogyasztás kWh-ban 9.240/152,00 8.800/150,00
Zajszint mosás/centrifugálás közben (dB(A) re1pW) 49/72 47/71
Melegvíz-csatlakozás – –
EcoFeedback funkció/ProfiEco motor –/– –/–
Mennyiségi automatika/vízmennyiség-mérő/
habképződés szabályozása •/–/• •/–/•
A legfontosabb mosóprogramok
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/• •/•/–
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20 –/–/• –/–/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú •/–/• •/•/•
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer –/–/• •/•/–
Impregnálás/Pehelypaplan/Eco 40-60 –/–/– –/–/–
Vegyes ruha/Kedvencek –/– –/–
A legfontosabb mosási opciók
Plusz víz/Extra halk •/– •/•
Rövid/Áztatás/Előmosás •/•/• •/–/•
SingleWash – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/–
Minőség
Lúgtartály GlaronK GlaronK
Szürkeöntvény ellensúlyok • •
Biztonság
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal •/–/– –/–/•
Gyerekzár/PIN-kód –/– •/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység) 459 x 900 x 601 459 x 900 x 601
Készülékmélység mm-ben nyitott ajtó mellett/ 
ajtó nélkül (aláépítéshez) –/– –/–
Mellékelt tartozékok
3 kapszula/UltraPhase 1+2/Kupon TwinDos –/– –/–
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Vízvédelmi garancia3)

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az 
ön otthona számára – méghozzá húsz évig. Bármilyen anyagi kár is 
keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi bizton-
sága garantált4). A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására 
vonatkozó jótállás keretében átvállalja az ebből eredő anyagi káro-
kat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés. 

ComfortLift1)

A Miele által kifejlesztett Comfort-Lift használatával különösen 
könnyen kezelhetők a Miele felültöltős mosógépek. Egyetlen kéz-
mozdulat elég: csak nyomja meg az ajtógombot, és a készülék 
fedelével együtt automatikusan kinyílik a köztes fedél is.

Dobpozicionálás és -rögzítés2)

A program befejeződése után a Miele felültöltős mosógép dobját a 
vezérlés automatikusan úgy pozícionálja, hogy a betöltőnyílás felfelé 
nézzen, majd rögzíti a dobot. Ennek köszönhetően ön könnyedén és 
biztonságosan hozzáférhet frissen mosott ruháihoz.

Energiahatékonyság
A Miele felültöltős mosógépek rendkívül gazdaságosak, mindegyik 
modell eléri a legmagasabb A+++ energiahatékonysági fokozatot. Az 
összes Miele felültöltős mosógép fel van szerelve mennyiségi auto-
matikával. A víz- és az áramfogyasztás optimálisan és teljesen 
automatikusan igazodik az aktuális töltethez. Ez azt jelenti: kevesebb 
ruhanemű, kevesebb fogyasztás. Ez lehetővé teszi, hogy mind a 
nagy, mind a kis ruhamennyiségek mosása ökológiailag megfelelő 
módon történjen.

Extra halk
Számos programban kiválaszthatja az „extra halk“ opciót. A készü-
lék ezután különösen alacsony zajszintű mosási ritmusban mos, és 
aktiválja az „Öblítés állj“ és a „Centrifugálás nélkül“ funkciókat. Miele 
mosógépe ilyenkor még csendesebben működik. Ez akkor hasznos, 
ha ön például éjszaka mos, vagy a készülék a lakótér közelében van.

Gördülőkeret
A Miele gördülőkerettel ellátott felültöltős mosógépein kitolható 
görgők találhatók a könnyű mozgatáshoz. Így például egy helytaka-
rékossági célból betolt készüléket egyszerűen kihúzhat a betöltés-
hez. Vagy akár az egyik helyről a másikra mozgathatja. Ez a mozgat-
hatóság különösen kis helyiségekben hasznos, mert lehetővé teszi 
az alapterület változtatható kihasználását.

Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért
Annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak is 
megfeleljünk, a Miele a fejlesztés során kemény tartósteszteknek veti 
alá készülékeit. E teszt során a készülékeknek 10 000 órán keresztül 
kell mosniuk. Eközben kb. 5 000 különféle programot hajtanak 
végre. Ez napi mosási feladatokra átszámítva kb. heti öt, átlagosan 
két órás programot jelent.

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelen-
hetnek, hogy minden információt megérthessen. A nyelvi menüben 
egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a 
tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan 
nyelv van beállítva, melyet nem ért meg.

Textilkímélő dob
A Miele textilkímélő dob méhsejtcellás felületén finom vízfilm képző-
dik a dob fala és a textíliák között. Ezen a ruhák finoman siklanak 
végig optimális védelmet élvezve. A dob falán lévő csökkentett 
méretű, polírozott peremű lyukak gondoskodnak arról, hogy a 
szöveten ne képződjenek csomók és szálkihúzódások. Az idegen 
tárgyak, például az iratkapcsok vagy a melltartó kapcsai már nem 
juthatnak be a lúgszivattyúba.

Hasznos információk részletesen
A Miele felültöltős mosógépek szószedete

1) Szabadalom: EP 1 619 288  
2) Szabadalom: DE 10 133 734 
3) A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak. 
4) A termékfelelősségről szóló német törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti. 
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Pihe-puha, illatos és szinte gyűrődésmentes – 
így szárítunk ma!
Miele T1 szárítógépek
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EcoDry technológia
Takarékos, a szárító élethosszáig

EcoSpeed
Időt nyerhet, és ráadásul a környezetet is kíméli

Az EcoDry technológia tökéletesen össze-
hangolt, szabadalmaztatott1) szűrőrendszer-
ből és karbantartásmentes hőcserélőből áll. 
Ez a rendszer garantálja, hogy a hőcse-
rélőbe ne kerüljön szösz. EcoDry nélküli 
rendszereknél a hőcserélő idővel eltömőd-
het, és a szárítógép élettartama alatt folya-
matosan növekvő energiafogyasztáshoz és 
szárítási időkhöz vezethet. 
EcoDry – jó a ruháknak és jó a 
pénztárcájának.

A Miele hőszivattyús szárítói világszerte a 
legmagasabb minőségi és megbízhatósági 
mércét állítják. Az EcoDry technológiával a 
szárító teljes élettartama során spórolhat, 
mivel a Miele a készülék teljes élettartama 
alatt alacsony szinten tartja az energiafo-
gyasztást és a szárítási időt.

1) Szabadalom: EP 2 107 155

Az EcoSpeed-del különösen gyorsan és 
ugyanakkor környezetkímélő módon szárít-
hatja meg ruháit a legjobb A+++ energiaha-
tékonysági osztályban. A gazdaságosság 
és a rövidebb programfutási idők így tökéle-
tesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet 
mellett az EcoSpeed funkcióval húsz perc-
cel csökkentheti a szárítási időt. Ha csak 
néhány textíliát szeretne megszárítani, akkor 
kb. 10 %-kal csökkentheti a szárítási időt.

A legjobb A+++ energiahatékonysági 
osztály mellett az EcoSpeed felszereltségű 
szárítógépek az R290 jelű természetes 
hűtőközeggel működnek, amely teljes 
mértékben fluor-klór-szénhidrogén 
(CFC)-mentes, és így minimalizálja az 
üvegházhatás-potenciált. Így kapcsolja 
össze az EcoSpeed a rövidebb működési 
időket, a legjobb energiahatékonyságot és a 
tartósságot a Miele szárítógépekben.



Érzéki utókezelés a ruháinak
A FragranceDos illatpatronokkal ruháit a mosás során kedvenc illatával itathatja 

át. Így a szárítógépből kivett ruhái nem csupán különösen puhák, hanem kellemes illatúak is 
lesznek. 
Ehhez egyszerűen válassza ki kedvenceit az összesen ötféle illatváltozatot tartalmazó ter-
mékkínálatunkból. Az illat intenzitását egyszerűen beállíthatja a patron elforgatásával. Így 
egyedileg szabályozhatja őket, akár a programok között váltva is. Élvezze a ruhák érzéki 
illatát – s mindezt pont úgy, ahogyan szeretné.
 
FragranceDos²
Gyorsan variálható, mivel a szárítógép könnyen hozzáférhető szűrőjébe egyszerre két illat is 
behelyezhető. Ilyen módon gyorsan válthat két kedvenc illata között – és azt is megoldja, ha 
egy háztartáson belül különböző illatú ruhákat preferálnak.

1) Szabadalom: EP 2 431 51654 55

FragranceDos1)

Élvezze a harmonikus illatokat

FragranceDos rendszerű szárítógép 
vásárlása esetén egy flakon Aqua 
illatpatront kap ajándékba, Fragrance-
Dos² esetén pedig egy további, vá- 
lasztható illat is jár.
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Maximális kondenzációs hatékonyságú 
Miele szárítógépek
Az alacsonyabb páratartalom óvja önt és helyiségeit

Különösen jól tömít a helyiség kellemes klímája érdekében
A Miele szárítógépei a ruhában lévő nedvességet olyan hatékonyan kondenzálják a szárítási 
folyamat során, hogy csak egy minimális mennyiség kerül belőle a levegőbe. Minél alacso-
nyabb a helyiségek páratartalma, annál kisebb az esély rá, hogy a falakon vagy a mennyeze-
ten penészesedés indul meg. A szárítógépet emiatt akár ablak nélküli helyiségekben vagy 
passzívházakban is használhatja.

A legjobb hatékonyság a legrövidebb idő 
alatt
A Miele szárítási technológia a felhasználó-
barát működést állítja a középpontba. A 
Miele szárítógépek ezáltal a legrövidebb idő 
alatt a legjobb eredményt garantál-
ják. Ennek ellenére 50%-kal1) kevesebb 
nedvesség kerül a helyiség levegőjébe, mint 
amennyit az A kondenzációhatékonysági 
osztály esetében előírnak.

A csúcsminőségű ajtótömítő rendszer 
megelőzi a nedvességvesztést
A Miele szárítógépek kiváló ajtótömítő 
rendszere fontos minőségi szempont és a 
tartósan magas hatékonyság feltétele. A 
maximális tömítettségi értékekről a dob és 
az ajtó közötti speciális, Kevlar®-szálerősí-
tésű tömítés gondoskodik. A nedvesség 
nem tud az ajtón át kiszökni, hanem mind a 
készülékben marad.

A Miele szárítógépei az energiahatékonyság és a nedvességleadás terén verhetetlenek. 
Különösen nagy teljesítményű szárítási technológiánknak köszönhetően a helyiség levegő-
jébe csak extrém kis mennyiségű nedvesség kerül. A lehető legnagyobb rész kondenzátum-
ként kerül biztonságos elvezetésre a kondenzvíz tartályba. Ezért minden Miele szárítógép a 
legmagasabb, "A" kondenzációs hatékonysági osztályú, és további 50%-kal hatékonyabb, 
mint ahogy azt az A osztály előírásai megkövetelik. Tehát minél jobb egy szárító kondenzá-
ciós hatékonysága, annál kevesebb nedvesség jut kifelé. Ezt az osztályozást az ismert 
energiahatékonysági besorolási adatok mellett balra lent találja meg a Miele készülékén levő 
EU-energiacímkén.

B kondenzációhatékonysági osztály
A szárítási folyamat során kb. 750 ml2) 
nedvesség jut a környezetbe. Ez nagyjá-
ból három kis vizespalacknak felel meg. 
Gyakori használat esetén egy év alatt akár 
150 liter nedvesség is lecsapódhat a helyi-
ségben.3) Ez nagyjából egy kádnyi víznek 
felel meg. 

A Miele jobban teljesít, mint ami az A kondenzációs hatékonysági osztály határértéke
A Miele szárítógépek az A osztály esetében megkövetelt hatékonysághoz képest nagyjából 
50%-kal1) hatékonyabban kondenzálják a nedvességet a ruhaneműkből. 
A kondenzációhatékonyságot úgy állapítják meg, hogy összevetik, mennyi víz volt a szárítás 
előtt a textíliákban, és mennyi víz gyűlt össze utána a kondenzvíz tartályban. A következők-
ben láthatók a jelentős különbségek egy 8 kg ruhatöltetű szárítási munkamenetre 
vonatkozóan:

A kondenzációs hatékonysági osztály
Ebben az osztályban 500 ml-nél2), 
ill. két kis vizespalacknál több nedvesség 
nem adható le a környezetbe.

50%-kal kevesebb, mint az A kondenzá-
ciós hatékonysági osztály
A Miele szárítógépek esetében csak kb. 
250 ml2) víz jut a környezetbe – ez dur-
ván egy kis vizespalacknyi mennyiség.

1) a Miele saját laboratóriumaiban tesztelve
2)  8 kg ruhatöltettel és 60 %-os kezdeti maradéknedvességgel 

számolva
3)  Évente 200 programmal, egyenként 8 kg ruhatöltettel és 

60%-os kezdeti maradéknedvességgel számolva
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele szárítógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

FragranceDos2)

Frissesség az összes érzék-
szerv számára: a Mielével a ruhanemű 
nemcsak puha lesz, hanem csodálatos  
illatú is.

EcoDry technológia
A Miele EcoDry technológia 

garantálja a tartósan alacsony energiafo-
gyasztást és rövid szárítási időt. A szaba-
dalmaztatott1) Miele szűrőrendszer és a 
karbantartásmentes hőcserélő együttese 
ellen a szövetszálaknak semmi esélyük; 
nem tudják eldugítani a hőcserélőt, hogy 
folyamatosan csökkentsék a teljesítményt.

Az EcoDry rendszerű Miele hőszivattyús 
szárítógépek folyamatosan gazdaságosan 
üzemelnek – a készülék teljes élettartama 
alatt.

Energiahatékonyság
A legjobb A+++ teljesítmény -10 %:  
maximális gazdaságosság és optimális 
eredmények.

Hőszivattyús technológia
Érzékenyeb ruhákhoz is: az alacsony 
folyamat-hőmérsékletű szárítás gazdaságos 
és nagyon kímélő.

Karbantartásmentes hőcserélő
Jól védett: szűrő védi a hőcserélőt, és 
feleslegessé teszi annak tisztítását.

* modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 107 155
2) Szabadalom: EP 2 431 516

EcoSpeed
Kettős plusz: az EcoSpeed révén akár 
húsz perccel gyorsabb a szárítás, a legjobb 
energiahatékonyság mellett.
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Késleltetett indítás és hátralévő idő 
kijelzése
Tervszerű: indítsa a programokat az önnek 
megfelelő időpontban – napirendjének 
megfelelően.

SteamFinish
Kevesebb vasalás: a gőz és a hő már a 
szárítógépben kisimítja ruháit.

A dob forgásirányának intelligens 
megfordítása
A legjobb szárításért: a dob váltakozó 
forgási iránya megakadályozza a ruhane-
műk összegubancolódását és gyűrődését. 

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele szárítógépek további termékelőnyeinek* áttekintése

A legjobb zajszintek
Szárítás és nyugalom: a csökkentett áram-
lási és rezgési zajoknak köszönhetően 
alacsony, akár mindössze 62 dB-es 
zajszintek.

Jobbos vagy balos ajtónyitás
Mindig az ön oldalán: a WhiteEdition összes 
szárítógépe esetében szabadon megvá-
laszthatja, hogy melyik oldalra nyíljon az 
ajtó.

EcoFeedback 
Mindig szem előtt: az energiafo-

gyasztás és a szálszűrő állapota kijelzésre 
kerül – a tartósan alacsony fogyasztás 
érdekében.

A legjobb kondenzációs hatás
Kiváló védelem a helyiségnek és a bútorok-
nak: az A kondenzációhatékonysági osztály 
esetében szükséges értékhez képest 
50%-kal kevesebb nedvességvesztés.

Beépített kondenzvíz-elvezetés2)

Nincs szükség kiürítésre: a kondenzvíz egy 
tömlőn keresztül közvetlenül a mosdóba 
vagy a szifonba távozik.

Textilkímélő dob1)

Kevesebb gyűrődés, könnyű 
vasalás: a méhsejtstruktúrának köszönhe-
tően a ruhákat kíméletesebben és egyenle-
tesebben szárítja.

WiFiConn@ct
Vezérelje készülékét egyszerűen online: 
intelligens ruhaápolás a Wi-Fi-n keresztüli 
egyszerű hálózati kapcsolódás révén.

MultiLingua
Sokoldalú tehetség: a kijelzőn több nyelv is 
beállítható, biztosítva az információk opti-
mális érthetőségét.

Kényelmes szálszűrő4)

Praktikus: a szűrőt közvetlenül 
elölről kiveheti, és könnyen megtisztíthatja a 
sima felületet.

* modellfüggő
1) Szabadalom: EP 1 293 594
2) Szabadalom: EP 2 532 779 
3) Szabadalom: EP 2 840 679
4) Szabadalom bejelentve: EP 2 273 005

Maximális Miele minőség a 
hosszú élettartamért

Egyedülálló minőség: a Miele alapos teszte-
lési folyamatai különösen hosszú élettarta-
mot biztosítanak.

Dobvilágítás
Semmi nem kerüli el a figyelmét: a textilkí-
mélő dob megvilágítása olyan tökéletes, 
hogy kipakolásnál egyetlen ruhadarabról 
sem fog megfeledkezni.

Gyűrődésvédelem
Praktikus: a program befejezése után a 
készülék rendszeresen fellazítja a ruhát, és 
megóvja azt a képződő gyűrődésektől.

ProfiEco motor3)

Erős és takarékos: a Miele ProfiEco moto-
rokkal kopásmentesen, csendesen és 
energiatakarékosan száríthat, hosszú ideig.

AddLoad
Élvezze a maximális kényelmet: a ruhákat a 
program indítása után is kényelmesen 
utántöltheti. 

Perfect Dry
Mindig tökéletes szárazság: a 

Perfect Dry felismeri a víz mésztartalmát, és 
annak megfelelően módosítja a szárítási 
folyamatot.
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Gyapjú fellazítás
Szép bolyhos: az érzékeny gyapjútextíliák 
különösen kíméletes és értéküket megőrző 
kezelése.

Kímélő
Törődik a műanyag szálakkal: a szintetikus 
textíliák ezzel a speciális programmal sokáig 
szépek maradnak, és tökéletesen megőrzik 
alakjukat.

Végső gőzölés
Kevesebb gyűrődés, gyorsabb vasalás: a 
ruhák hatékony elősimítása vagy 
felfrissítése.

Selyem
Alig gyűrődik: a selyemtextíliákat olyan 
kíméletesen szárítja, hogy minimálisra 
csökken a gyűrődések kialakulása.

Milyen szárítóprogramok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok*

Expressz program
Ha gyorsan kell a tiszta ruha: ezzel a kisebb 
ruhamennyiségek is gyorsan megszárad-
nak, és ismét rendelkezésre állnak. 

Ágynemű
A legjobb eredmény: nagy méretű textíliák 
egyenletes szárítása.

Automatikus plusz
Vegyes ruhákhoz: a pamut és a könnyen 
kezelhető ruhákat kényelmesen, egy ruha-
töltetben kombinálhatja.

Extra halk
Kényelmes: különösen csendesen szárító, 
speciális program a pamut és kevert szálú 
ruhákhoz.

Pamut – higiénia
Tartós: a speciális hőmérséklet-/időprofil 
révén semmi esélyük a kórokozóknak és az 
atkáknak.

Ingek/blúzok
Gyűrődés ellen: csökkenti a gyűrődést, és 
érezhetően megkönnyíti az ingek és a 
blúzok vasalását.

* modellfüggő

Outdoor
Kíméletes szárítás a funkció elvesztése 
nélkül: megőrzi a több rétegű membrántex- 
tíliák funkcionális tulajdonságait.

Sportruházat
A fitneszprogram: a sportruházat a lehető 
legrövidebb időn belül ismét használatra 
kész.

Elővasalás
Láthatóan simább: a nedves és száraz 
ruhaneműt kímélően simítja.

Simítás
Nagyszerű simító hatás: mind a nedves, 
mind a száraz ruha láthatóan simább lesz.

Párna
Szellősen laza: még a nagy fejpárnák is 
visszanyerik eredeti alakjukat – mindegy, 
hogy tollal, pehellyel vagy szintetikus anyag-
gal vannak-e megtöltve.

Impregnálás 
A lehető legjobb hatás: a termikus rögzítés 
optimális vízlepergetési funkciót biztosít.

Farmer
Tökéletes eredmény: védi a kedvenc farme-
rét a csúnya, kifakult csíkoktól és a 
gyűrődésektől.
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Energiahatékonyság
Jelzi a készülék energiahatékonyságát.

Az A+++ és C közötti energiaosztályok vannak 
feltüntetve. 

Dob típusa/töltetmennyiség
A dob típusát és a dob töltetmennyiségét jelzi.

Textilkímélő dob1) 1–9 kg töltetmennyiséggel.

MultiLingua
Azt jelzi, hogy módosítható-e a kijelző nyelve.

A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az informá-
ciók optimális érthetőségét.

EcoDry
 Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve EcoDry 
technológiával.

 Állandóan gazdaságos: a szűrőrendszer és a karbantar-
tásmentes hőcserélő folyamatosan alacsony energiafo-
gyasztást és rövid futási időt biztosít.

EcoSpeed
 Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve EcoSpeed 
technológiával. 

 Akár húsz perccel gyorsabb szárítás – kiváló energiaha-
tékonyság mellett.

 
FragranceDos2)

 Jelzi, hogy a készüléket előkészítették-e illatpatronok 
alkalmazására.

 Frissesség az összes érzékszerv számára: a Miele 
készülékeivel nemcsak kellemesen puha marad a ruha, 
hanem csodálatos illatot is áraszt.

Illatos ruhaneműk az ön elképzelései szerint: váltson 
gyorsan két különböző illat között, tetszés szerint.

AddLoad
 Azt jelzi, hogy a készülék el van-e látva 
AddLoad funkcióval.

 Nagy és kicsi textíliák rugalmas utántöltése a program 
elindítása után.

Simító funkciók
Azt jelzi, hogy a készülék milyen simító funkcióval 
rendelkezik.

Kevesebb vasalás: a gőz és a hő már a szárítógépben 
kisimítja ruháit.

Nagyszerű simító hatás: mind a nedves, mind a száraz 
ruha láthatóan simább lesz. 
 
Láthatóan simább: a nedves és száraz ruhaneműt 
kímélően simítja. 

Perfect Dry
Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e „PerfectDry“ 
funkcióval.

Mindig tökéletesen megszárítva: a szárítógép felismeri a 
víz mésztartalmát, és annak megfelelően módosítja a 
szárítás időtartamát.

Az ikonok jelentése
A szárítógép ikonjainak áttekintése

* takarékosabb az A+++ energiahatékonysági osztály határértékénél (24)
1) Szabadalom: EP 1 293 594
2) Szabadalom: EP 2 431 516

Szárítógépek, WhiteEdition
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése
TWB 140 WP TWD 440 WP  

EcoSpeed & 8kg
TWF 640 WP  
EcoSpeed & 8kg

Töltet kg-ban 7,0 8,0 8,0
Kivitel
Alátolható/aláépíthető/toronyba építhető •/–/• •/–/• •/–/•
Ajtózsanér/megcserélhető balra/• balra/• balra/•
Kialakítás
Hőszivattyús szárítógép/kondenzációs szárítógép/ 
levegőkivezetéses szárítógép •/–/– •/–/– •/–/–
Design
Forgatókapcsoló színe lótuszfehér lótuszfehér lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Ajtódesign Lótuszfehér Lótuszfehér Obszidián fekete krómgyűrűvel
Kijelző DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Szárítási eredmény
PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/– •/•/– •/–/•
SteamFinish – – –
Intelligens változó irányú dobmozgás • • •
Textilkímélés
Textilkímélő dob • • •
Kezelési kényelem
Integrált kondenzvíz-elvezetés • • •
Késleltetett indítás 24 h-ig/hátralévő idő kijelzése/pontos idő kijelzése •/•/– •/•/– •/•/–
Dobmegvilágítás/MultiLingua LED/– LED/– LED/–
AddLoad • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/ 
kondenzációs hatékonysági osztály A++/A A+++/A A+++/A
Éves áramfogyasztás kWh-ban 208 177 177
Zajszint pamut programban teljes töltetnél (dB(A) re1pW) 66 66 66
Programidő standard programban percben 155 155 155
EcoFeedback funkció – – –
Karbantartásmentes hőcserélő/ProfiEco motor •/– •/• •/•
EcoDry technológia/EcoSpeed •/– •/• •/•
A legfontosabb szárítási programok
Pamut/Pamut Eco/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú fellazítás •/–/• •/–/• •/–/•
Gőzsimítás/Kímélő simítás –/–/• –/–/• –/–/•
TurboDry/Expressz –/• –/• –/•
Outdoor/Impregnálás/Normál fejpárna –/•/– –/•/– –/•/–
Vegyes ruha/Kedvencek –/– –/– –/–
A legfontosabb szárítási opciók
Felfrissítés/Turbo/Eco –/–/– –/–/– –/–/–
Gyűrődésvédelem/Kímélő plusz/Hangjelzés •/•/– •/•/– •/•/•
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Minőség
Lágy emelőbordák • • •
Biztonság
PIN-kód/„Tartály ürítése“/„Szűrő tisztítása“ kijelzés •/•/• •/•/• •/•/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Készülékmélység mm-ben nyitott ajtó mellett/ajtó nélkül (aláépítéshez) 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Hűtőközeg típusa/mennyisége kg-ban –/0,14 –/0,14 –/0,14
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása/ 
Készülék potenciális üvegházhatása 3/0 3/0 3/0
Mellékelt tartozékok
Illatpatron/Kupon •/– •/– •/•
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Szárítógépek, WhiteEdition
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése
TWJ 660 WP  
Eco & 9kg

TWR 860 WP  
Eco & Steam & 9kg

TWV 680 WP  
Passion

Töltet kg-ban 9,0 9,0 9,0
Kivitel
Alátolható/aláépíthető/toronyba építhető •/–/• •/–/• •/–/•
Ajtózsanér/megcserélhető balra/• balra/• balra/•
Kialakítás
Hőszivattyús szárítógép/kondenzációs szárítógép/ 
levegőkivezetéses szárítógép •/–/– •/–/– •/–/–
Design
Forgatókapcsoló színe lótuszfehér / króm gyűrű – –
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Ajtódesign Obszidián fekete krómgyűrűvel Lótuszfehér krómgyűrűvel Aluezüst krómgyűrűvel
Kijelző ComfortSensor, fehér, 1 soros MTouch MTouch
Szárítási eredmény
PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/• •/–/• •/–/•
SteamFinish – • •
Intelligens változó irányú dobmozgás • • •
Textilkímélés
Textilkímélő dob • • •
Kezelési kényelem
Integrált kondenzvíz-elvezetés • • •
Késleltetett indítás 24 h-ig/hátralévő idő kijelzése/pontos idő kijelzése •/•/– •/•/• •/•/•
Dobmegvilágítás/MultiLingua LED/• LED/• LED/•
AddLoad • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/ 
kondenzációs hatékonysági osztály A+++/A A+++/A A+++/A
Éves áramfogyasztás kWh-ban 193 193 174
Zajszint pamut programban teljes töltetnél (dB(A) re1pW) 64 62 62
Programidő standard programban percben 208 208 220
EcoFeedback funkció • • •
Karbantartásmentes hőcserélő/ProfiEco motor •/• •/• •/•
EcoDry technológia/EcoSpeed •/– •/– •/–
A legfontosabb szárítási programok
Pamut/Pamut Eco/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú fellazítás •/•/• •/•/• •/•/•
Gőzsimítás/Kímélő simítás –/–/• –/–/• –/–/•
TurboDry/Expressz –/• –/• –/•
Outdoor/Impregnálás/Normál fejpárna •/•/• •/•/• •/•/•
Vegyes ruha/Kedvencek –/– –/– –/–
A legfontosabb szárítási opciók
Felfrissítés/Turbo/Eco •/–/– •/–/– •/–/•
Gyűrődésvédelem/Kímélő plusz/Hangjelzés •/•/• •/•/• •/•/•
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/– •/•/– •/•/–
Minőség
Lágy emelőbordák • • •
Biztonság
PIN-kód/„Tartály ürítése“/„Szűrő tisztítása“ kijelzés •/•/• •/•/• •/•/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Készülékmélység mm-ben nyitott ajtó mellett/ajtó nélkül (aláépítéshez) 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Hűtőközeg típusa/mennyisége kg-ban R450A/0,31 R450A/0,31 R134a/0,48
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása/ 
Készülék potenciális üvegházhatása 605/188 605/188 1.430/686
Mellékelt tartozékok
Illatpatron/Kupon •/• •/• •/•
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1) Szabadalom: EP 2 107 155 
1) Szabadalom: EP 2 431 516
3) Szabadalom: EP 2 532 779  
4) Szabadalom bejelentve: EP 2 273 005
5) Szabadalom: EP 2 840 679
6) Szabadalom: EP 1 293 594

A dob forgásirányának intelligens megfordítása
A Miele szárítógépek rendszertelen időközönként megváltoztatják a 
dob forgási irányát. Ezzel elkerülhető a ruhaneműk összegubancoló-
dása, egyenletesebb szárítás érhető el, és mérsékelhető a gyűrődés.

A legjobb zajszintek
A Miele hőszivattyús szárítógép háza és levegőútjai úgy vannak 
megtervezve, hogy minimálisra csökkennek az áramlási és rezgési 
zajok. Így saját és mások zavarása nélkül üzemeltetheti a szárítógé-
pét. Néhány kiválasztott modell esetében ezenkívül az „Extra halk“ 
speciális program is megtalálható, mely ruháit még kisebb zajképző-
dés mellett szárítja.

A legjobb kondenzációs hatás
A szárítógépek egyik fontos minőségi követelménye a tömörség. 
Minél kevesebb nedves, meleg szárítólevegő távozik a készülékből, 
annál magasabb a kondenzációs hatás. Ezenkívül zárt helyiségek-
ben nagyon kellemetlen a nagymértékű nedvességvesztés: a falakon 
való lecsapódás penészedést okozhat, és veszélyeztetheti az épület 
állagát. A Miele szárítógépek kiváló tömörségi értékeket érnek el 
– és ezzel a legmagasabb kondenzáció- hatékonysági osztályba 
tartoznak.

AddLoad
Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad 
funkcióval a kifelejtett szennyest a program indulása után is rugalma-
san hozzáadhatja, csaknem a program végéig. A kezelés egyszerű: 
nyomja meg a „Start/Ruha utántöltése“ gombot, és a program leáll.

Beépített kondenzvíz-elvezetés3)

A Miele összes kondenzációs szárítógépe, beleértve a hőszivattyús 
szárítógépeket is, integrált kondenzvíz-elvezetéssel van ellátva, 
amelyhez tömlőfelcsévélő is tartozik. Ennek köszönhetően a kon- 
denzvizet közvetlenül a mosdóba vagy a szifonba szivattyúztathatja 
– és megtakaríthatja a kondenzvíz-tartály ürítését.

Dobvilágítás
Minden Miele szárítógép dobmegvilágítással van ellátva, némelyik 
ráadásul karbantartást nem igénylő LED-ekkel. Ez olyan tökéletesen 
megvilágítja a Miele gép textilkímélő dobját, hogy kipakolásnál 
egyetlen ruhadarabról sem fog megfeledkezni. Egyszerűen kellemes 
– és szép látvány!

EcoDry technológia
A Miele EcoDry technológia garantálja a tartósan alacsony energia-
fogyasztást és rövid szárítási időt. A szabadalmaztatott1) Miele 
szűrőrendszer és a karbantartásmentes hőcserélő együttese ellen a 
szövetszálaknak semmi esélyük, nem tudják eldugítani a hőcserélőt, 
hogy folyamatosan csökkentsék a teljesítményt. Az EcoDry rend-
szerű Miele hőszivattyús szárítógépek folyamatosan gazdaságosan 
üzemelnek – a készülék teljes élettartama alatt.

EcoFeedback
Az EcoFeedback funkció segít önnek, hogy a lehető legtakaréko-
sabb módon szárítson. Programindítás előtt előrejelzést kap a 
kiválasztott program energiafogyasztásáról. A szárítás alatt és után 
megjelenik a tényleges fogyasztás, mely ruhatöltettől függően 
változhat. A konkrét adatokra alapozva kímélheti a környezetet, és 
pénzt takaríthat meg. A szűrő szennyezettsége is megjelenik. 
Ugyanis: a tiszta szálszűrő energiát takarít meg!

EcoSpeed
Az EcoSpeed-del különösen gyorsan és ugyanakkor környezetkí-
mélő módon száríthatja meg ruháit a legjobb A+++ energiahatékony-
sági osztályban. A gazdaságosság és a rövidebb programfutási idők 
így tökéletesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet mellett az EcoS-
peed funkcióval húsz perccel csökkentheti a szárítási időt. Ha csak 
néhány textíliát szeretne megszárítani, akkor kb. 10%-kal csökkent-
heti a szárítási időt.

Energiahatékonyság
Ilyen környezetbarátak is lehetnek a szárítógépek: minden Miele 
hőszivattyús szárítógép legalább az A++ energiahatékonysági 
osztályba sorolható, a legjobbak pedig akár 10%-kal is takarékosab-
bak, mint a legjobbnak számító A+++ energiahatékonysági osztály 
határértéke (24). Ez jó a pénztárcának, és azt is jelenti: szárítás 
nyugodt lelkiismerettel.

FragranceDos2)

Az ötféle érzéki illatban kapható Miele illatpatronok a szárítás alatt 
egészen személyes, kellemes illatot kölcsönöznek ruháinak. A Miele 
egy 1871 óta illatszerekkel foglalkozó dél-franciaországi családi 
vállalkozással állíttatja elő az illatanyagokat. Az ottani parfümőrök 
szabadalmaztatott eljárással garantálják az értékes illatesszenciák 
megőrzését. Az eredmény: kellemesen friss és természetes illatú 
ruhák akár négy héten át.

Gyűrődésvédelem
Ha a textíliákat nem tudja közvetlenül a program végén kivenni, a 
gyűrődésvédelem gondoskodik arról, hogy a gép rendszeres időkö-
zönként fellazítsa a ruhákat, hogy ne gyűrődjenek össze.

Hőszivattyús technológia
A hőszivattyúkkal üzemelő szárítógépek elsősorban a nagy energia-
hatékonyságukról ismertek. A ruhanemű szárítása így különösen 
gazdaságos. A hőszivattyús technológia alacsony hőmérsékletei 
emellett a ruhanemű értékes szálait is kímélik. Így a finom textíliák is 
kényelmesen száríthatók.

Jobbos vagy balos ajtónyitás
A WhiteEdition sorozatba tartozó Miele szárítógépek esetében az 
ajtónyitás iránya felcserélhető, és így tökéletesen az ön egyedi 
igényeihez igazítható. Így például tornyos felállítás esetében mindkét 
ajtó ugyanabba az irányba nyílik. 

Karbantartásmentes hőcserélő
A Miele hőszivattyús szárítógépekben a hőcserélőt hatékony szűrő-
rendszer védi, és nem kell tisztítani. Ez biztosítja, hogy az energiafo-
gyasztás folyamatosan alacsony maradjon – a készülék teljes élet-
tartama alatt.

Kényelmes szálszűrő4)

Az intelligens Miele szálszűrővel végre megszabadulhat az idegesítő 
szöszöktől. Ráadásul a szálszűrő használata különösen kényelmes: 
amikor megjelenik a „Levegőút tisztítása“ szöveges üzenet, akkor 
egyszerűen előrefelé ki kell venni a Miele szálszűrőt. A szűrő különö-
sen sima felülete kellemesen egyszerűvé teszi a tisztítást. A 
szálszűrő és a ruha mindig következetesen el van választva egymás-
tól – a garantáltan szöszmentes ruhákért.

Késleltetett indítás és hátralévő idő kijelzése
A késleltetett indítás funkcióval tetszése szerint meghatározhatja, 
hogy mikor induljon a következő program. Ez különösen előnyös, ha 
szeretné kihasználni az éjszakai áramdíjakat, vagy ha azt szeretné, 
hogy a program épp akkor fejeződjön be, amikor ön pl. a munkából 
hazaér. A program kezdési idejét akár 24 órával előre is beprogra-
mozhatja. Ezenkívül a kijelzőről megtudja, hogy mikor fejeződik be az 
aktuális program.

Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért
Annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak is 
megfeleljünk, a Miele a fejlesztés során kemény tartósteszteknek veti 
alá készülékeit. E teszt során a készülékeknek 7 500 órán keresztül 
kell szárítaniuk. Eközben kb. 5 000 különféle programot hajtanak 
végre. Ez napi mosási feladatokra átszámítva kb. heti öt , átlagosan 
1,5 órás programot jelent.

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelen-
hetnek, hogy minden információt megérthessen. A nyelvi menüben 
egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a 
tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan 
nyelv van beállítva, melyet nem ért meg.

Perfect Dry
Ezzel a rendszerrel a ruhanemű tökéletesen megszárad – még a 
különösen nagy mésztartalmú víznél is. Ez a PerfectDry nélküli 
készülékeknél egyáltalán nem magától értetődő, mivel a víz mésztar-
talma befolyásolja a maradéknedvesség-mérést – és ezáltal a 
szárítási eredményt. A PerfectDry a szárítást pontosan a víz aktuális 
mésztartalmához igazítja. Így a kívánt szárítási fok mindig tökélete-
sen elérhető.

ProfiEco motor5)
A Miele szárítógépeiben rendkívül nagy teljesítményű motorok 
használatát tapasztalhatja meg: a nagy hatékonyságú állandó 
mágneses motorokét. A jobb hatásfok miatt ezek különösen takaré-
kosak. Ezenkívül kopásmentesen működnek – teljesen a Miele 
készülékek hosszú élettartama szellemében.

SteamFinish
Ha a vasalás nem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé, akkor 
szeretni fogja a Végső gőzölés programmal használható SteamFinish 
funkciót. A szárítás kezdetén a gép finom vízködöt szór a textilkímélő 
dobba, melyet a szárítólevegő felmelegít. A keletkező gőz áthatol a 
textilszálakon, és láthatóan kisimítja a ruháit. Ennek köszönhetően 
sokkal egyszerűbben és gyorsabban elvégezhető a vasalás – vagy 
teljesen feleslegessé válik.

Textilkímélő dob6) 

Az egyedülálló méhsejtstruktúrának köszönhetően a ruhák feljebbre 
kerülnek a forgó dobban. Így a ruhadarabok több időt töltenek a 
meleg légáramban, és egyenletesebben száradnak. A méhsejtstruk-
túra mélyedéseiben légpárna alakul ki, amely gyengéden felfogja a 
ruhákat. Így sokkal kíméletesebb a textíliái kezelése, melyek szára-
dás után kevésbé lesznek gyűröttek. Így annál könnyebb dolga lesz 
a vasalással.

WiFiConn@ct
A WiFiConn@ct segítségével Miele készülékeit Wi-Fi routerrel kényel-
mesen az internetre kötheti. Okostelefonjáról vagy tabletjéről ezáltal 
számos előnyös funkciót élvezhet: lekérdezheti készüléke állapotát 
otthonról vagy útközben, értesítéseket kaphat, ha pl. a mosószer 
fogytán van, és közvetlenül rendelhet a Miele webshopból is. Mind-
ezekhez szükséges a Miele@mobile App, mely ingyen letölthető a 
Google Play-ről vagy az App Store-ból.

Hasznos információk részletesen
A Miele szárítógépek szószedete
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Az első mosó-szárítógép tökéletes adagolással.
Miele WT 1 mosó-szárítógép
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Mosó-szárítógépek 
Folyamatos mosás és szárítás egyetlen készülékkel

Egy vagy inkább két készülék?
Mosógép és szárítógép vagy inkább egy mosó-szárítógép – a Miele mindkét esetre kiváló 
minőségű, innovatív készülékeket kínál. A mosó-szárítógép kiváló megoldás kis mosási 
mennyiségek vagy helyszűke esetén, ha két készülék felállítására nincs elegendő tér. Emellett 
az az előnye is megvan, hogy a kis mosási mennyiségeket egyetlen menetben ki tudja mosni 
és meg tudja szárítani. Ezzel időt takarít meg.

Egy Miele mosó-szárítógépben egy teljes dobnyi ruhát kimoshat. Mivel azonban a ruhák 
szárítása több helyet igényel, egy adagban csak kisebb mennyiség szárítása végezhető el. 
Ha gyakran kell nagy mennyiségű ruhát mosnia és szárítania, akkor azt javasoljuk, hogy 
külön vásároljon egy mosógépet és egy szárítógépet. A különálló készülékekkel egyszerre 
moshat és száríthat, így még a halmokban álló mosnivalókkal is gyorsan végezhet.
Bármelyik megoldás mellett döntsön, mi mindegyiknél tökéletes mosási és precíz szárítási 
eredményt biztosítunk. Textilápolás made by Miele.

Melyik mosó-szárítógép való önnek?
4 kg-os mosási és szárítási töltetmennyiségével a kompakt készülék ideális választás egy-
személyes háztartásokban vagy helyszűke esetén. Amennyiben a hely lehetővé teszi, 
két személy esetén már az XL változatokat javasoljuk. Sok mosnivalóval rendelkező csalá-
doknál a két különálló készülék a tökéletes választás, mivel így párhuzamosan lehet mosni és 
szárítani.

Miele kompakt mosó-szárítógép Miele XL mosó-szárítógép

A sok szennyest termelő háztartásoknál az 
XL-es kivitel a legjobb választás. 

Döntött kezelőpanel
A 67 cm mélységű, nagy méretű mosó-szá-
rítógép akár 5 kg ruha folyamatos mosására 
és szárítására is képes. Ha csak mosni 
szeretne, a készülékbe akár 8 kg ruha is 
belefér. Az XL-es kivitelt szabadon álló 
készülékként tervezték meg, és döntött 
kezelőpanellel van ellátva a kijelző kényel-
mes leolvasásához.

Döntött kezelőpanel
A döntött kezelőpaneles kivitelű mosó-szárí-
tógép kiválóan alkalamas a szabadon 
történő felállításra. A kijelző a kezelőpanel 
enyhe döntésének köszönhetően könnye-
dén leolvasható.

Kompakt technológia, kompakt méretek. A 60 cm mélységű WT1 Miele mosó-szárítógép 
akár 4 kg ruha folyamatos mosására és szárítására képes. Ha csak mosás szükséges, akkor 
a készülékkel akár 7 kg ruhát moshatunk egyszerre. Így a készülék kiválóan használható 
átlagos mosási igényű, kisebb háztartásokban.
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*** modellfüggő
***  Egy-egy flakon UltraPhase 1 + 2 mosószer mellékelve van 

a készülékhez, a többit a mellékelt kupon beváltásával 
kaphatja meg.

***  A számítás alapja: 28 hét, heti 5 mosás
1) Szabadalom: EP 2 784 205
2) Szabadalom: EP 2 365 120 

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele mosó-szárítógép fő tulajdonságai* – áttekintés

QuickPower
Időtakarékos ápolás: a mosni-

való rövid idő alatt tökéletesen tiszta és 
száraz lesz.

TwinDos®1)

A legjobb folyékonymosó-
szer-rendszer egy gombnyomással.

A TwinDos® automatikus adagolása nem 
csupán praktikus, hanem egyenletesen 
tökéletes tisztaságot is garantál:                     
az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 révén 
készüléke a legjobb folyékonymosó-
szer-rendszerré válik. 

A maximális tisztítóhatás eléréséhez a 
TwinDos® mindig az optimális időpontban 
adagolja az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 
mosószert a mosási folyamathoz. Mindezen 
felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a 
mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz 
képest akár 30%-os megtakarítást is 
eredményezhet.

PowerWash 2.0
A legmagasabb szintű mosási 

teljesítmény és sebesség kombinálva a 
legmagasabb energiahatékonysággal, nagy 
és kisebb mosáshoz.

CapDosing2)

Adagolja egyszerűen, adagoló-
kapszulákkal a speciális mosószert, az 
öblítőt és a mosószeradalékot.

Textilkímélő dob
Teljes mértékben kímélő: a 

méhsejtcellás felületnek köszönhetően a 
textília lágyan csúszik egy vízfilmen.

SteamCare
Akár 50 %-kal kevesebb vasalás: egy 
mosó- vagy szárítóprogram után, vagy 
önálló simítóprogramként.

TwinDos® rendszerű mosó-szárító-
gép vásárlása esetén négy flakon 
UltraPhase 1 és három flakon Ultra-
Phase 2 mosószert adunk 
ajándékba**
– ez csaknem 30 000 Ft. értékkel bír, és több mint 
fél évre elegendő***. 
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A szöszök kiöblítése
Nincs szöszölés, nincs elszíne-

ződés: szárítás után a készülék minden 
szöszt kiöblít, és megelőzi az 
elszíneződéseket.

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele mosó-szárítógép további termékelőnyeinek* áttekintése

Termo centrifugálás
A Miele takarékos ötlete: a meleg levegő és 
a centrifugálás kombinációja a szárítás előtt 
időt és áramot takarít meg.

Késleltetett indítás és hátralévő idő 
kijelzése
Tervszerű: indítsa a programokat az önnek 
megfelelő időpontban – napirendjének 
megfelelően.

Folt opció
Intenzív tisztítás: a mosási folyamat a foltok 
kezeléséhez igazodik.

ProgramManager
Intelligens és egyedi: gombnyo-

másra még kíméletesebb vagy takaréko-
sabb mosás és szárítás.

Töltetmennyiség-kijelző és mosó-
szer-adagolási javaslat
Nincs se túltöltés, se túladagolás: a készü-
lék a megtöltéskor leméri a ruhát, és javas-
latot tesz az optimális adagolásra.

Energiahatékonyság
Takarékos és hatékony: a Miele összes 
mosó-szárítógépe megfelel az A energiaha-
tékonysági osztály követelményeinek.

Vízmennyiség-számláló
Egy cseppel sem több a kelleténél: a befo-
lyó víz mennyiségének mérése különösen 
pontosan történik. A megbízható 
takarékosságért.

MultiLingua
Multitalent: a kijelzőn több nyelv is beállít-
ható, biztosítva az információk érthetőségét.

Waterproof-Metal (WPM)
Vízkárok elleni védelem: az intelligens 
szenzorika és a fémmel körbeszövött tömlő 
maximális biztonságot kínál.

ProfiEcoMotor3)

Erős és takarékos: a Miele ProfiEco moto-
rokkal erőteljesen, csendesen és energiata-
karékosan moshat és száríthat.

Maximális Miele minőség a 
hosszú élettartamért

Egyedülálló minőség: a Miele alapos teszte-
lési folyamatai különösen hosszú élettarta-
mot biztosítanak.

WiFiConn@ct
Vezérelje készülékét egyszerűen online: 
intelligens ruhaápolás a Wi-Fi-n keresztüli 
egyszerű hálózati kapcsolat révén.

Robusztus lúgtartály
Hosszú élettartam: a kiváló minőségű 
anyagok és a különleges konstrukció kiváló 
minőséget garantálnak.

Vízvédelmi garancia2)

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi 
rendszer meghibásodásából eredő anyagi 
kár költségét a Miele húsz évig átvállalja.

* modellfüggő
2)  lásd a szószedetet is. A részletek a garanciajegy vízvédelmi 

garanciális feltételeinél találhatóak.
3) Szabadalom: EP 2 840 679q
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Expressz
Gyors felfrissítés: az enyhén szennyezett és 
kis mennyiségű ruhák gyorsan ismét rendel-
kezésre állnak. 

Milyen textilápolási programok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok

Sötét színű ruhák
Intenzív színek: a kíméletes kezelésnek 
köszönhetően a sötét ruhadarabok sokáig 
megőrzik intenzív színüket.

Tollal töltött ruhák
Teljes térfogat: a tollal töltött anyagok, pl. 
kabátok vagy párnák lazák maradnak, és 
megőrzik alakjukat.

Végső gőzölés
Kevesebb vasalás: a nedves, frissen mosott 
ruhák utókezelése felére csökkenti a vasa-
lási igényt. 

Pamut – higiénia
Jó tudni: a magasabb vízállás és a hőmér-
séklet hosszabb időn át való megtartása 
megbízhatóan pusztítja el a kórokozókat és 
az atkákat.

Automatikus
Vegyes ruhákhoz: a pamut és a kímélő 
mosást igénylő ruhákat kényelmesen, egy 
ruhatöltetben kombinálhatja.

Felfrissítés
Puha és sima: ideális módon előkészíti a 
ruhákat vasaláshoz, és felfrissíti a száraz 
ruhákat. 

Impregnálás 
A lehető legjobb hatás: a termikus rögzítés 
optimális vízlepergetési hatást biztosít.

Függöny
Sugárzóan tiszta: az automatikus előmosás 
már feloldja a port és a szennyeződést, ezt 
követi az intenzív mosás. 

Gyapjú2)

Nem megy össze, nem filcesedik: az érzé-
keny gyapjútextíliák különösen kíméletes 
ápolása, mely megőrzi értéküket.

Outdoor
A legjobb ápolás a funkció elvesztése 
nélkül: a szabadidőruhák kiváló minőségű 
textíliái minden időben megőrzik 
funkcionalitásukat.

Sportruházat
A fitneszprogram: a sportruházat a lehető 
legrövidebb időn belül ismét használatra 
kész.

QuickPower
Időtakarékos ápolás: a mosnivaló rövid idő 
alatt tökéletesen tiszta és száraz lesz.

Selyem1)

Csillogó ápolás: a gyapjút nem tartalmazó, 
kézi mosást igénylő textíliák rendkívül 
kíméletesen moshatók és száríthatók.

Sportcipő
Bajnokoknak: a speciális kímélő program 
kíméletesen és hatékonyan tisztítja a mos-
ható sportcipőket.

Ingek/blúzok
Gyűrődés ellen: csökkenti a redőket, és 
érezhetően megkönnyíti az ingek és a 
blúzok vasalását.

Párna
Csodálatosan friss: a szintetikus anyaggal 
töltött, nagy párnák szinte megújulnak. 

Farmer
Nincs fakulás: a farmerruházat sokáig 
megőrzi a színét anélkül, hogy csúnya 
csíkok és gyűrődések keletkeznének rajta.

1) Szabadalom: DE 19 906 020 
2) Szabadalom: DE 19 906 020
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Energiahatékonyság
Jelzi a készülék energiahatékonyságát.

 Az A–C energiaosztályok jelennek meg. 

Dob típusa/töltetmennyiség
Mutatja a dob típusát és annak a töltetmennyiségét.

 Textilkímélő dob 1–8 kg töltetmennyiséggel. 

MultiLingua
 Azt jelzi, hogy módosítható-e a kijelző nyelve.

 A kijelzőn több nyelv is beállítható, ez biztosítja az infor-
mációk érthetőségét. 

Adagolórendszer
 Azt jelzi, hogy a készülék milyen automatikus adagolási 
rendszerrel rendelkezik.

 A legjobb folyékonymosószer-rendszer egy 
gombnyomással.

PowerWash 2.0
Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve PowerWash 
rendszerrel.

 A legmagasabb szintű mosási teljesítmény és sebesség 
kombinálva a legmagasabb energiahatékonysággal, nagy 
és kis mosáshoz egyaránt.

CapDosing1)

Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e CapDosing 
funkcióval.

Adagolja egyszerűen, adagolókapszulákkal a speciális 
mosószert, az öblítőt és az adalékot.

Folt opció
Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve Folt opcióval.

 Intenzív tisztítás: a mosási folyamat a foltok kezeléséhez 
igazodik.

Simító funkciók 
Azt jelzi, hogy a készülék milyen simító funkcióval 
rendelkezik. 

 Akár 50%-kal2) kevesebb vasalás – a lehető legsokolda-
lúbb alkalmazás: egy mosó- vagy szárítóprogram után, 
vagy önálló simítóprogramként.

Termo centrifugálás
 Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e Termo centrifugá-
lás funkcióval.

 A Miele takarékos ötlete: a meleg levegő és a centrifugá-
lás kombinációja a szárítás előtt időt és áramot takarít 
meg.

Az ikonok jelentése
A mosó-szárítógép összes ikonjának áttekintése

1) Szabadalom: EP 2 365 120
2)  a Bonni Egyetem Mezőgazdaság-technológiai Intézetének Háztartástechnikai 

Osztálya által tanúsítva

Mosó-szárítógépek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése
WTH 130 WPM  
PWash 2.0 & TDos

WTZH 130 WPM  
PWash 2.0 & TDos XL

Töltet kg-ban a mosásnál/szárításnál 7,0/4,0 8,0/5,0
Kivitel
Alátolható/aláépíthető/toronyba építhető •/–/• •/–/–
Ajtózsanér/megcserélhető jobb/jobb jobb/jobb
Mosógép szárító funkcióval
Elektronikus maradék nedvesség mérés/Thermocentrifugálás •/• •/•
Centrifugálás
Max. centrifugálási fordulatszám 1.600 1.600
Design
Forgatókapcsoló színe aluezüst/króm gyűrű aluezüst/króm gyűrű
Panel kivitele ferde ferde
Ajtódesign Króm Króm
Kijelző 1 soros 1 soros
Tisztítási teljesítmény
TwinDos – –
PowerWash 2.0 – –
CapDosing/Folt-opció •/• •/•
Textilkímélés
Textilkímélő dob • •
Kezelési kényelem
SteamCare • •
Késleltetett indítás 24 h-ig/hátralévő idő kijelzése/pontos idő kijelzése •/•/– •/•/–
MultiLingua* • •
Dobvilágítás/Töltetmenny.-kijelző és mosószer-adagol. javaslat LED/– LED/•
Automatikus szálöblítés • •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/mosáshatékonysági osztály A/A A/A
Vízfogyasztás standard programban mosás és szárítás után 
összesen l-ben/áramfogyasztás kWh-ban 90/4,48 105/5,36
Mennyiségi automatika/vízmennyiség-mérő/habképződés szabályozása •/–/• •/–/•
A legfontosabb mosó- és szárítóprogramok
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expressz –/• –/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú •/•/• •/•/•
Automatikus/Sötét ruha/Farmer •/•/• •/•/•
Impregnálás/Tollal töltött ruha/ECO 40-60 •/•/– •/•/–
Sportruházat/Sportcipő/Párna •/•/• •/•/•
Végső gőzölés/Felfrissítés •/• •/•
Hideg levegős átszellőztetés/Meleg levegős átszellőztetés (csak szárítás) •/• •/•
A legfontosabb mosási és szárítási opciók
Áztatás/Előmosás/Pótvíz •/•/• •/•/•
ProgrammManager/Gőzsimítás •/• •/•
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/–/– •/–/–
Szükséges utólag megvásárolható tartozékok XKM 3100 W XKM 3100 W
Minőség
Lúgtartály Nemesacél Nemesacél
Szürkeöntvény ellensúlyok • •
Biztonság
Waterproof-Metal/Gyerekzár/PIN-kód •/•/• •/•/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Készülékmélység mm-ben nyitott ajtó mellett/ajtó nélkül (aláépítéshez) 1.055/– 1.132/–
Mellékelt tartozékok
3 kapszula/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/•/• –/•/•
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Töltetmennyiség-kijelző és mosószer-adagolási javaslat
Ez az intelligens funkció segít, hogy ne töltse túl a mosó-szárítógé-
pet, és optimálisan adagolja a mosószert. A készülék betöltéskor 
leméri a ruha aktuális mennyiségét, és kijelzi, hogy mennyi ruhát tud 
még betölteni. Ezenkívül a kijelzőn az is megjelenik, hogy milyen 
optimális mosószer-adagolást javasol a készülék. Így mindig környe-
zetbarát módon, és a legjobb eredményeket elérve moshat.

CapDosing2)

A ruháit érintő különleges alkalmazások könnyen megoldhatók a 
Miele adagolókapszulákkal. Egyszerűen csak helyezze be a kapszu-
lákat az öblítőrekeszbe. A készülék az optimális időpontban, teljesen 
automatikusan adagolja a kapszulák tartalmát a mosási folyamathoz. 
Öné a választás lehetősége: 4 speciális mosószer (Sport, Down-
Care, WoolCare, CottonRepair, 1 Aqua öblítő (Aqua, Nature, 
Cocoon), illetve a makacs szennyeződések ellen hatásos Booster. 

Energiahatékonyság
A Miele mosó-szárítógépek környezetbarátak, mivel csak annyi vizet 
és áramot használnak, amennyi szükséges. Az összes mosó-szárí-
tógép teljesíti az A energiahatékonysági és a kiváló, A mosáshaté-
konysági osztály követelményeit.

Folt opció
Válasszon a hét különböző folttípust tartalmazó listából. A 
mosó-szárítógép optimálisan a szennyeződéshez igazítja a mosó-
programot. A beépített folt-tanácsadó a kijelzőn tanácsokat jelenít 
meg az adott foltok hatékony eltávolítási módjáról.

A szöszök kiöblítése
Az utolsó szárítás után a készülékben maradt szöszöket ez a prog-
ram maradéktalanul kiöblíti. A kondenzvíz-csatorna, a lúgtartály és a 
forgódob néhány perc múlva teljesen szöszmentes lesz. Ezzel a 
textíliák készülékben maradó szöszök miatti elszíneződése biztosan 
elkerülhető.

Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért
Annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak is 
megfeleljünk, a Miele a fejlesztés során kemény tartósteszteknek veti 
alá készülékeit. Ezeken a teszteken a mosó-szárítógépeknek össze-
sen 19 000 órán keresztül kell mosniuk és szárítaniuk. Eközben 
kb. 5 000 különféle programot hajtanak végre. Ez napi mosási 
feladatokra átszámítva kb. heti öt , átlagosan 3,5 óráig tartó folyama-
tos mosást és szárítást jelent.

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései több nyelven is elérhetők, hogy 
minden információt megérthessen. A nyelvi menüben egyszerűen 
válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a tájékozódásban. 
Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan nyelv van beál-
lítva, melyet nem ért.

PowerWash 2.0
A PowerWash 2.0 funkcióval rendelkező Miele mosó-szárítógépek a 
maximális tisztítóhatásra törekszenek, mégis rendkívül takarékosan 
működnek, még kisebb töltetmennyiségek esetén is. Az innovatív 
Spin&Spray garantálja a rendkívül alacsony vízállást, így sokkal 
kevesebb energia szükséges a melegítéshez. Az összes program 
csak korlátozott ideig fut, mivel egyetlen mosóprogramhoz sincs 
szükség három óránál többre, beleértve a Pamut Eco energiatakaré-
kos programot is.

ProfiEcoMotor3)

A Miele mosó-szárítógépei különösen nagy teljesítményű motorokat 
használnak. A Miele által használt ProfiEcoMotor ráadásul különösen 
takarékos és halk. Kevés energiát fogyaszt és kopásmentes. A 
hatékony, kényelmes, sok éven át tartó mosásért és szárításért.

ProgramManager
A ProgramManager felületén végzett beállítások segítségével saját 
igényeihez igazíthatja a mosási és szárítási folyamatot, pl. a követ-
kező módon:
Intenzív: még jobb mosási hatás – méghozzá a szokásos program-
lefutási időn belül. 
Eco: különösen energiatakarékos, miközben ugyanolyan mosóha-
tást ér el. 
Extra kímélő: maximális kímélet a ruháknak és kevesebb vasalási 
igény. 

QuickPower
A QuickPower tökéletes mosási és szárítási eredményeket garantál 
a lehető legrövidebb idő alatt. A gazdaságos PowerWash technoló-
gia és a hatékony kondenzációs szárítás kombinációjával 4 kg ruha 
2:45 óra alatt, illetve az XL modell esetén 5 kg ruha 3:15 óra alatt 
készül el, a tökéletes mosást és szárítást is beleértve.

Robusztus lúgtartály
A lúgtartály különösen robusztus és higiénikus. A tartály lengéscsil-
lapítókkal és négy feszítőrugóval van ellátva, és szürkeöntvényből 
készült ellensúlyokkal van stabilizálva. Ez a Miele tökéletesség a 
minimális kopás és a hosszú élettartam érdekében. Még magas 
centrifugálási fordulatszámok mellett is nyugodtan és biztonságosan 
áll a készülék. 

Textilkímélő dob
A Miele textilkímélő dob méhsejtcellás felületén finom vízfilm képző-
dik a dob fala és a textíliák között. Ezen a ruhák finoman siklanak, 
végig optimális védelmet élvezve. A dob falán lévő kicsi, kerekített 
peremű lyukak gondoskodnak arról, hogy a szöveten ne képződje-
nek csomók és szálkihúzódások. Az idegen tárgyak, például az 
iratkapcsok vagy a melltartó kapcsai már nem juthatnak be a 
lúgszivattyúba.

Késleltetett indítás és hátralévő idő kijelzése
A késleltetett indítás funkcióval tetszés szerint meghatározhatja, 
hogy mikor induljon a következő program. Ez különösen előnyös, ha 
szeretné kihasználni az éjszakai áramdíjakat, vagy ha azt szeretné, 
hogy a program épp akkor fejeződjön be, amikor ön pl. a munkából 
hazaér. A program kezdési idejét akár 24 órával korábban is beprog-
ramozhatja. Ezenkívül a kijelzőről megtudja, hogy mikor fejeződik be 
az aktuális program.

Hasznos információk részletesen
Szószedet a Miele mosó-szárítógépekhez

SteamCare
A SteamCare kíméletesen és hatékonyan simítja ki textíliáit a gőz 
segítségével. A program használata után bizonyíthatóan akár 50%-
kal kevesebb vasalásra van szükség. A legtöbb textília esetén 
vasalásra valószínűleg nem is lesz szükség. A gőzsimítás segítségé-
vel egyetlen lépésben moshatja és vasalhatja ki ruháit. A végső 
gőzölés használatával már kimosott, nedves textíliákat simíthat. A 
felfrissítés funkció felfrissíti és kisimítja a rövid ideig hordott, tiszta 
textíliákat.

Termo centrifugálás
Szárítás előtt a készülék meleg légáramban mozgatja és fokozato-
san centrifugálja a textíliákat. Így a ruhákban lévő víz már a tényleges 
szárítás előtt csökken – ami időt és áramot takarít meg.

TwinDos®4)

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem 
egyenletesen tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 
révén készüléke a legjobb folyékonymosószer-rendszerré válik. A 
maximális tisztítóhatáshoz a TwinDos® a mindenkor optimális idő-
pontban adagolja a mosási folyamatba az UltraPhase 1 és UltraP-
hase 2 mosószereket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóhatást éri 
el. Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosó-
szert, hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os mosó-
szer-megtakarítást is eredményezhet.

Vízmennyiség-számláló
A mennyiségi automatikán túlmenően némelyik mosó-szárítógép 
vízmennyiség-számlálóval is fel van szerelve: a precíziós járókerék 
extrém pontosan méri és vezérli a vízbefolyást. Ez segít vizet megta-
karítani – maximálisan gazdaságos és környezetbarát módon.

Vízvédelmi garancia5)

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az 
ön otthona számára – méghozzá 20 évig. Bármilyen anyagi kár is 
keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi bizton-
sága garantált6). A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására 
vonatkozó jótállás keretében átvállalja az abból eredő anyagi káro-
kat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés. 

Waterproof-Metal (WPM)
A vízáramlás-érzékelő és az úszókapcsoló révén a WPM maximális 
védelmet nyújt a vízkárokkal szemben. A befolyótömlő fémes szövet-
tel van ellátva, ami a külső behatásokkal szemben is védelmet nyújt. 
Ez a helytakarékos vízvédelmi rendszer különösen praktikus szűk 
helyen használt mosó-szárítógépek vagy felültöltős mosógépek 
esetében.

WiFiConn@ct
A WiFiConn@ct segítségével Miele készülékeit Wi-Fi routerrel az 
internetre kötheti. Okostelefonjáról vagy tabletjéről is vezérelheti őket, 
és élvezheti ennek előnyeit: lekérdezheti készüléke állapotát otthon-
ról vagy útközben, értesítéseket kaphat, ha az egyik mosószer 
szintje alacsony, és közvetlenül rendelhet a Miele webshopból is. 
Mindezekhez szükséges a Miele@mobile alkalmazás, mely ingyen 
letölthető a Google Play-ről vagy az App Store-ból.

2) Szabadalom: EP 2 3650120
3) Szabadalom: EP 2 840679
4) Szabadalom: EP 2 785 205
5) A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak.
6) A termékfelelősségről szóló német törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti.
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Egy szempillantás alatt gyűrődésmentes – 
az ön kényelmes vasalópartnere!



86 87

Új korszak 
a textilápolásban
Miele FashionMaster gőzös vasalórendszer

Miele FashionMaster – rendkívül kényelmes vasalópartner
A vasaló, a gőzfejlesztő és a vasalóasztal kompakt kombinálásával a 
kevésbé kedvelt vasalási munka lendületes, élvezetes tevékeny-
séggé válik.

A FashionMaster titka az intelligens technológiában rejlik. Fejlesztési 
mottónk: optimális eredmény minimális befektetett munkával. Ez már 
a szabadalmaztatott 1-2-emelőrendszerrel1) elkezdődik. Ezáltal a 
FashionMaster szinte magától feláll pillanatok alatt. A sort a kiemel-
kedően precíz és hatékony gőztechnológia folytatja, amely a tökéle-
tes simaság könnyed eléréséről gondoskodik. A vasaló speciálisan 
kialakított méhsejtcellás vasalótalpával optimális gőzelosztást és 
ezáltal kiváló simaságot garantál.
A nagy teljesítményű kézi gőzölővel a gőzfejlesztés előnyei praktiku-
san és sokoldalúan kihasználhatók még felakasztott textíliák esetén 
is. Kijelző tájékoztatja önt a készülék állapotáról és arról, mit javasolt 
tennie: pl. ha után kell tölteni a víztartályt. Végül, de nem utolsó 
sorban pedig a FashionMaster funkcionális, stílusos designja emlí-
tendő meg. Még összecsukva is szinte túl szép ahhoz, hogy elrakjuk 
szem elől. Ezért nem meglepő, hogy a Miele ezen innovációja több 
rangos design díjat is elnyert.

Viszlát vasalási stressz. Üdvözlünk, FashionMaster!
A vasalás nem tartozik kedvenc elfoglaltságai közé? Teljes mérték-
ben meg tudjuk érteni. Ezért kifejlesztettünk egy vasalórendszert, 
amellyel a jövőben az eddigieknél könnyebben, gyorsabban és 
egyenletesebben tudja kisimítani textíliáit.

A Miele FashionMaster révén pedig már nem is tűnik annyira ijesztő-
nek a vasalás. Már a munka előkészületekor időt és fáradtságot 
takarít meg: a FashionMaster a vasalóasztallal, a vasalóval és a 
gőzfejlesztővel mindent egyetlen csomagban kínál. Két padlókímélő 
görgőjén egy golfkocsi könnyedségével követi önt a vasalás helyére. 
Nem jelentenek akadályt a kisebb lépcsők sem. A FashionMaster 
innovatív technológiájával még a legnagyobb halom ruhával is 
könnyen és gyorsan megbirkózik. Az érzékeny selyemblúzoktól a 
strapabíró vászonzakókig, a nehéz, flitteres hímzéstől a nyomott 
mintás anyagokig – a FashionMaster minden vasalási problémát 
rekord idő alatt kisimít. Kompromisszumok nélkül, ám sok örömmel.

1)Szabadalom: EP 2 169 108 
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A FashionMaster Miele gőzös vasalórendszer fő tulajdonságai* – áttekintés

Aktív vasalóasztal
A legjobb vasalási eredmények: a felfúvó és 
elszívó funkció gondoskodik a gőz optimális 
felhasználásáról és a ruhanemű legjobb 
elhelyezkedéséről.

Vasalótalp 
méhsejtstruktúrával1)

A Miele mosógépek és szárítógépek textilkí-
mélő dobja egyedülálló méhsejtstruktúrájá-
nak köszönhetően optimálisan kímélő 
módon mossa és szárítja a textíliákat. 
Ugyanez az elv biztosítja a jól ismert előnyö-
ket a FashionMaster választékában is. Az 
egyedülálló méhsejtcellás vasalótalp a 
lehető legjobb vasalási eredményre törek-
szik a ruhanemű optimális védelme mellett. 
A hagyományos vasalóktól eltérően a gőz 
gyorsan és egyenletesen eloszlik a méhsej-
tek apró csatornáin keresztül a vasalótalp 
teljes felületén. Az így létrejött gőzfilm 
segítségével a vasaló rendkívül könnyen és 
nagyon hatékonyan siklik át textíliáin.

Gőz
Több, mint egyszerű forró levegő: 4 bar 
gőznyomás és 100 g/perc folyamatos gőz 
gondoskodik a professzionális minőségű 
vasalási eredményről.

1-2-emelőrendszer
Nincs erőlködés – mindössze 

két kézmozdulat! Másodpercek alatt startra 
kész a szabadalmaztatott2) 1-2-emelőrend-
szernek köszönhetően. 

Fokozatmentes magasságállítás
Egyszerűen ergonomikus: a beépített gázos 
teleszkóppal tökéletes munkamagasságra 
állítható a vasalóasztal. (83 és 102 cm 
között).

Kézi gőzölő 
Csak finoman: a felakasztott textíliákat, 
például ruhákat, zakókat és függönyöket 
kíméletesen simítja és frissíti.

* modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 233 632 
2) Szabadalom: EP 2 169 108
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Irányított vízkőmentesítés
Hosszabb élettartam az ideális 

vízkőmentesítés révén: a készülék a vízkő-
mentesítő szer betöltése után, gombnyo-
másra automatikusan elindul.

Automatikus öblítés
Zavartalan öröm a vasalásban: az öblítési 
funkció megszabadítja a gőzölőt az 
ásványianyag-maradványoktól.

MultiLingua
Multitálentum: a kijelzőn több nyelv is 
beállítható, biztosítva az információk 
érthetőségét.

CoolDown-funkció
Extra biztonság: ha nem használja a vasa-
lót, a készülék 3 perc múlva kikapcsol.

Irányított első üzembe helyezés
Egyszerű indítás: az üzembe helyezés során 
a készülék biztonságosan végigvezeti önt a 
nyelv és a vízkeménység kiválasztásához 
tartozó menüpontokon.

AutoOff funkció
Ne aggódjon: ha a vasalót vagy kézi gőzölőt 
negyed óráig nem használja, a készülék 
teljesen leáll.

* modellfüggő

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele FashionMaster gőzös vasalórendszer termékelőnyeinek* áttekintése

Tapadásmentes talp
Tökéletes kímélés: flitterek, nyomott minták, 
érzékeny anyagok kímélése, sötét anyagok 
vasalása nyomok hátrahagyása nélkül.

Felfúvó funkció
Könnyű: a légpárnának köszönhetően a 
készülék kisimítja, de nem lapítja ki a 
textíliákat.

Több réteg vasalása
Erőt és időt takarít meg: a több rétegű 
ruhanemű egy menetben kisimítható. 
Megfordítás? Nem szükséges!

Elszívó funkció
Intenzív és sima: az anyagokat az elszívás 
miatt erőteljesebben átjárja a gőz, jobban 
rögzülnek és tökéletesen kisimulnak.

Víztartály
Kitartó: a víztartály befogadóképessége 
1,25 l – ami egy teljes óra vasalásra 
elegendő.

Görgők
Mobilis és fürge: a FashionMaster erőfeszí-
tés nélkül szállítható, és mindenhová követi 
önt.

ComfortZone
Vasalás egyetlen menetben: a vállrész 
arrébb tolása nélkül kivasalhatja a blúz vagy 
az ing elülső részét.

Tárolófiókok
All-in-one: a vasaló és a tartozékok tárolóre-
keszében minden rendezetten eltárolható.

Kijelző
Mindig szem előtt: a kijelző tájékoztatja a 
készülék állapotáról, és emlékezteti pl. a víz 
utántöltésére.
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Textilfajta
Azt jelzi, hogy a készülék mely textilfajtákhoz alkalmas 
leginkább.

Ez a készülék leginkább felsőruházati cikkek vasalására 
alkalmas.

Méhsejtcellás vasalótalp1)

Azt jelzi, hogy a készülék fel van szerelve méhsejtcellás 
vasalótalppal.

 Optimális eredmény: a méhsejtcellák között létrejövő 
gőzfilm segítségével a vasaló kíméletesen és hatékonyan 
simítja ki ruháit.

MultiLingua
Azt jelzi, hogy módosítható-e a kijelző nyelve.

A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az informá-
ciók érthetőségét.

Gőz
A készülék gőzölési hatékonyságát jelzi.

4 bar gőznyomás és 100 g/perc folyamatos gőz gondos-
kodik a professzionális minőségű vasalási eredményről.

1-2-emelőrendszer
Azt jelzi, hogy a készülék fel van szerelve 
1-2-emelőrendszerrel.

 Nincs erőlködés – mindössze két kézmozdulat! Másod-
percek alatt startra kész a szabadalmaztatott2) 1-2-eme-
lőrendszernek köszönhetően.

Kézi gőzölő
Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve kézi 
gőzölővel.

 A praktikus kézi gőzölővel a felakasztott ruhák, zakók, 
függönyök stb. kíméletesen simíthatók.

Az ikonok jelentése
A FashionMaster összes ikonjának áttekintése

1) Szabadalom: EP 2 233 632  
2) Szabadalom: EP 2 169 108 

FashionMaster
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése B 3847 FashionMaster
Vasaló színe antracit/lótuszfehér
Vasalóhuzat színe antracit
Tökéletes vasalási eredmény
Méhsejtcellás talp •
Gőznyomás (bar) 4,0
Gőzmennyiség (g/perc) 100
Függőleges gőz •
Gőzképződés (hőmérsékleti fokozattól) 2
Kézi gőzölő •
Aktív vasalóasztal(Felfúvó - és elszívó funkció) •
Felfúvó funkció •
2. teljesítményfokozat a ventilátorhoz •
Tapadásmentes talp •
Időtakarékos vasalás
Víztartály kapacitása (l) 1,25
Kivehető víztartály •
Vasalás közben újratölthető víztartály •
Többrétegű vasalás •
Kezelési kényelem
All-in-one •
1-2-emelőrendszer •
Fokozatmentes magasságbeállítás gázos teleszkóppal 830 – 1.020
Padlókímélő görgők •
Vasalóasztal komfort zónával •
Be-/kikapcsoló automatika a ventilátorokhoz •
Rugalmas nyelvi beállítások •
Memóriafunkció a ventilátorokhoz •
Automatikus vízkőmentesítés •
Automatikus öblítés •
Tárolórekesz a vasalóhoz •
Tárolórekesz a csatlakozó kábelhez és a tartozékok •

CoolDown funkció •
AutoOff funkció •

Méretek mm-ben (Sz x Ma x Mé) 470 x 970 x 1.480
Méretek mm-ben (Sz x Ma x Mé) összecsukva 470 x 1.280 x 370
Vasalási felület (mm-ben) 1.200 x 400

Tapadásmentes talp •
Kézi gőzölő •
Basic vasalóasztal huzat –
Prémium vasalóasztal huzat •
Gőztömlő-tartó •
Tesztcsíkok a vízkeménység meghatározásához •
Vízkőmentesítő tabletták •

Kézi gőzölő •
Basic vasalóasztal-huzat –
Premium vasalóasztal-huzat •
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Görgők
Mobilis és fürge: a FashionMaster összecsukva a saját lábain áll, és 
oda helyezheti a lakásban, ahová csak szeretné. A padlókímélő 
görgők segítségével megerőltetés nélkül szállítható, és követi önt, 
ahová szeretné. Közben a szőnyegek peremei, az ajtóküszöbök, de 
még a lépcsőfokok sem jelenthetnek akadályt.

Több réteg vasalása
Takarítson meg erőt és időt! A FashionMaster segítségével a több 
rétegű és vastag textíliákat már csak egyszer kell vasalnia, nem 
pedig kétszer. A nagy gőzmennyiség és a nagy gőznyomás lehetővé 
teszi, hogy a vastag textíliákat (pl. farmerokat) is csak egyik felükön 
kelljen megvasalni, mégis tökéletesen simák legyenek.

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései több nyelven is elérhetők, hogy 
minden információt megérthessen. A nyelvi menüben egyszerűen 
válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a tájékozódásban. 
Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan nyelv van beál-
lítva, melyet nem is ért meg.

Kézi gőzölő
A zakó, blézer, kosztüm vagy függöny csúnya ráncait és gyűrődéseit 
a kézi gőzölővel tüntetheti el. A tömege csak fele a vasalóénak, ám 
ugyanazt a gőznyomást és gőzmennyiséget biztosítja. A keferátét 
kiegyenesíti a textíliák szálait és optimális távolságot biztosít. A kézi 
gőzölőt a FashionMaster összecsukott állapotában is használhatja.

Fokozatmentes magasságállítás
A vasalóasztal rendkívül kényelmesen, fokozatmentesen és ponto-
san a kívánt munkamagasságba állítható. A beépített gázrugó segít 
beállítani a 83 és 102 cm közötti munkamagasságot.

Víztartály
Nagyobb mennyiségű ruhát kell leküzdenie, és közben vizet kell 
utántölteni? Igen, ez lehetséges, hiszen a FashionMaster víztartályát 
vasalás közben is bármikor egész egyszerűen kiveheti, és sima 
csapvízzel feltöltheti. A felhasználóbarát, lapos formának köszönhe-
tően még alacsony vízcsapoknál is feltöltheti. Az 1,25 literes befoga-
dóképességű tartállyal akár egy órát is vasalhat megszakítás nélkül.

1) Szabadalom: EP 2 233 632  
2) Szabadalom: EP 2 169 108

Hasznos információk részletesen
Szószedet a Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerhez

Elszívó funkció
A vasalóasztalba épített elszívó funkciónak köszönhetően a gőz 
célzottan járja át a ruhát, és csökken a kondenzvíz-képződés. 
További előnye: a textíliák stabilan rögzülnek a vasalódeszkán és 
biztosan a helyükön maradnak a vasalási folyamat során.

Aktív vasalóasztal
A vasalóasztal három intelligens funkcióval segíti önt a vasalás 
során. A felfúvó funkció a különösen lágy simításra szolgál, az elszívó 
funkció pedig intenzívebb gőzölést biztosít. A vasaló gőzölő gombjá-
val elindul a felfúvó vagy elszívó funkció a vasalódeszkán, amely a 
vasalási szünetekben automatikusan kikapcsol. A memória funkció 
eltárolja a legutolsó beállítást, és ismét elindítja azt a gőzölés követ-
kező alkalmazása során.

Tapadásmentes talp
Legyen szó akár flitterekről, nyomott mintákról és hasonlókról, akár 
rendkívül érzékeny anyagokról – a FashionMaster segítségével 
ezeket a kihívásokat is legyőzi. A textíliák különleges kímélése 
érdekében használja a felhelyezhető tapadásmentes talpat, melyet 
közvetlenül használhat a divatos díszítőelemeken. Ez a talp a teflon-
bevonatának köszönhetően védi a sötét textíliákat a vasalási foltoktól 
– méghozzá úgy, hogy nem kell kifordítania a textíliákat.

Tárolófiókok
Ha a FashionMastert összecsukja, csak a készülék feltűnően ele-
gáns formája lesz látható, miközben a kábel, a vasaló stb. rejtve 
marad. Erről két tartozéktároló rekesz gondoskodik: a vasaló és a 
kábeltartó a vasaló alatti tárolóban helyezhető el. A másik fiók a 
készülék talpában található. Itt megfelelő helyet talál a csatlakozóká-
bel, a tapadásmentes talp, a kézi gőzölő és a többi tartozék.

Felfúvó funkció
Minden olyan anyaghoz, melyet szeretne kisimítani, de nem szeretne 
kilapítani, a FashionMaster vasalóasztal a felfúvó funkciót kínálja. A 
ventilátor légpárnát hoz létre a textília és a vasalóasztal között, hogy 
fodrokat, a kasmír pulóvereket stb. légiesen könnyedén lehessen 
formára igazítani. Ugyanez a funkció segít abban, hogy a varrások 
ne nyomódjanak át más felületekre.

Automatikus öblítés
Az elpárolgott víz ásványianyag-maradványait rendszeresen ki kell 
öblíteni a gőzfejlesztőből – csak így biztosítható a készülék folyama-
tosan kiváló teljesítménye. A használt vízmennyiségtől függően ezért 
a FashionMaster automatikusan meghatározza a szükséges öblítési 
intervallumot. Ha itt az ideje, az öblítés közvetlenül a FashionMaster 
bekapcsolását követően megtörténik. Önnek csak annyit kell tennie, 
hogy a maradékvíztartályt kiüríti.

AutoOff funkció
Ha kb. negyed óráig nem használja a vasalót vagy a kézi gőzölőt, a 
teljes készülék magától kikapcsol. Az „ottfelejtett vasaló“ ezzel a 
múlté.

Vasalótalp méhsejtstruktúrával1)

A Miele textilkímélő dob már jól ismert előnyeit ezentúl a Fashion-
Master gőzös vasalórendszernél is megtapasztalhatja. A szabadal-
maztatott méhsejtcellás vasalótalp – a hagyományos vasalótalpakkal 
ellentétben – a kis csatornáin keresztül villámgyorsan osztja el a gőzt 
a méhsejtek között a teljes talp felületén. Az így létrejött gőzfilm 
segítségével a vasalótalp rendkívül finoman, ugyanakkor nagyon 
hatékonyan siklik át textíliáin.

ComfortZone
A 120 x 40 cm-es vasalóasztal még hosszú szárú nadrágok szá-
mára is elég helyet biztosít. A vasalóasztal csúcsán lévő            
ComfortZone kialakítása olyan, hogy a vállrész arrébb tolása nélkül 
is egyetlen menetben kivasalhatja a blúz vagy az ing teljes elülső 
részét. Ezzel időt takarít meg.

CoolDown-funkció
A BIZTONSÁGOT a Mielénél nagy betűvel írják: ezért a mozgásérzé-
kelő és a gombnyomás-felügyelet automatikusan kikapcsolja a 
vasalót, ha kb. 3 percig nem használja. Csak mozdítsa meg, és 
automatikusan újra bekapcsol.

Gőz
Az akár 4 bar gőznyomással és a folyamatos 100 g/perc gőzmennyi-
séggel a FashionMaster vasalási eredményei professzionális minő-
séget képviselnek. A száraz gőz a legvastagabb anyagokon is 
áthatol, csökkentve a vasalási időt. Közvetlenül a vasaló gőzölő 
gombján választhatja ki, hogy gőzlöketekkel vagy folyamatos gőzzel 
szeretne dolgozni.

Kijelző
A kijelzőn mindig látható a készülék beállítása. Emellett időben és 
megbízhatóan tájékozódhat a különböző kijelzéseknek köszönhe-
tően pl. arról, hogy szükség van-e vízkőmentesítésre, vagy után 
kell-e tölteni a víztartályt. 

1-2-emelőrendszer
Nincs erőlködés – mindössze két kézmozdulat! A szabadalmazta-
tott2) 1-2-emelőrendszerrel a komplett készülék (amely a vasalóból, a 
gőzfejlesztőből és a vasalóasztalból áll) a lehető legegyszerűbben 
felállítható. Kioldás után vízszintesen felcsúsztatva marad – mintha 
varázskéz csinálná. A FashionMaster nem csupán a ruhákat simítja 
ki, de kíméli az ön hátát is!

Irányított első üzembe helyezés
A FashionMaster első használata előtt a program egyszerűen végig-
vezeti a legfontosabb beállításokon. Önnek csupán a készülékinfor-
mációk nyelvét és a vízkeménységet kell beállítania. A készülék 
automatikusan meghatározza az optimális vízkőmentesítési idősza-
kot. Így a FashionMaster a lehető legjobb gondoskodást kapja, és 
hosszú élettartamot ér el.

Irányított vízkőmentesítés
Miután beállította a vízkeménységet az első használat előtt, a prog-
ram automatikusan meghatározza a szükséges vízkőmentesítési 
gyakoriságot, és a kellő időben emlékeztet rá. A vízkőmentesítési 
folyamat egyszerűen, egy gombnyomással elindítható. A program 
kéri a megfelelő vízkőmentesítő szer betöltését, és ezt követően 
automatikusan elindul.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele vasalógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

Lenyűgözően sokoldalú
Minden igényt rugalmasan kielégít: bármi-
lyen típusú és méretű ruhanemű gyorsan, 
egyszerűen kisimítható.

Miele vasalógépek – a ráncok és gyűrő-
dések elleni küzdelem bajnokai
Régimódinak és körülményesnek tartja a 
vasalógépeket? Akkor valószínűleg még 
sosem dolgozott Miele vasalógéppel. Az 
előnyök hamar meg fogják győzni. Ilyen 
kényelmesen és gyorsan még soha nem 
vasalt! A hagyományos vasalókhoz képest 
rengeteg fáradságot … és akár 50% időt 
megtakarít. Így több ideje marad az élet 
szebb dolgaira!

Gőz
Különösen egyszerű simítás: 

kéttartályos technológia a gyors, egyenletes 
gőz és a legjobb simítás érdekében.

Magas préselőnyomás 
Nagyobb nyomás, nagyobb simaság: kézi 
vasalásnál 7 kg súllyal egyenértékű folyama-
tos nyomást kellett gyakorolni a 
ruhaneműre. 

Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás
Kíméli a szálakat: a hőmérsékletet egysze-
rűen az ápolási címkének megfelelően 
állítsa be. Így sokáig szépek maradnak a 
textíliák.

Vasalás ülve
Ergonomikus és pihentető: kíméletes a 
háthoz, a lábkapcsolóval történő kezelés 
szabadon hagyja mindkét kezet.

* modellfüggő
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Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele vasalógépek további termékelőnyeinek* áttekintése

Teljesen szabad hengervég
Nincs feltorlódás, nincs feltekeredés: még 
az olyan trükkös ruhadarabok, mint a 
szoknyák, ill. az ingek/blúzok is probléma 
nélkül kivasalhatók.

Változtatható hengersebesség
Egyszerűen jobb vasalás: optimálisan 
figyelembe veszi a ruhanemű típusát, 
nedvességét és az ön munkavégzési 
sebességét.

Kényelmes tartórúd
Helyet és időt takarít meg: vasalás után 
egyszerűen erre helyezheti a ruhadarabo-
kat. Kiváló a ruhadarabok lehűléséhez és 
utólagos száradásához.

Nagy rakodóhely
Nagy és szellős: a ruhanemű lazán elfér 
rajta a vasalás után – teljesen gyűrődések 
nélkül.

83 cm széles vasalóhenger
Kényelmes és időtakarékos: a nagy ruhane-
műk, pl. párnahuzatok egy munkamenet-
ben, gyorsan kivasalhatók.

Ujjvédő automatika
Veszélytelen kezelés: ha az ujjai 

az ujjvédő léc alá kerülnek, a motor leáll, a 
vasalópofa pedig felemelkedik.

Stabilitás
Egy biztos: a masszív kialakítás és a stabil 
láb biztonságos állást garantál.

Helytakarékos tárolás
A legkisebb fülkébe is befér: a készüléknek 
csupán 0,2 m2 alapterületre van szüksége. 
Négy görgő teszi a szállítást rendkívül 
egyszerűvé.

Vészkioldás
Tökéletes védelem a ruhanemű-
jének: a henger préselési 

nyomása kézzel oldható, a ruhanemű 
egyszerűen kivehető. 

* modellfüggő

Textilfajta
Azt jelzi, hogy a készülék mely textilfajtákhoz alkalmas 
leginkább.

 Ez a készülék leginkább lakástextíliák, például ágynemű 
vagy asztali textília vasalására alkalmas.

Gőz
Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve 
gőzfunkcióval.

 Különösen egyszerű simítás: kéttartályos technológia a 
gyors, egyenletes gőz és a legjobb simítás érdekében.

Az ikonok jelentése
A vasalógépek összes ikonjának áttekintése
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Hasznos információk részletesen 
Szószedet a Miele vasalógépekhez

83 cm széles vasalóhenger
A hagyományos vasalókkal összevetve ötször nagyobb a vasaláshoz 
használt felület. A henger 83 cm-es szélessége rendkívül kényel-
messé teszi a nagy textíliák vasalását. Így pl. a párnahuzatok csupán 
egyetlen munkamenetben kivasalhatók.

Vasalás ülve
Vasalás erőkifejtés nélkül, ülve. A vasalóhenger egy könnyen járó 
lábkapcsolóval hozható működésbe, és a vasalórúd nagy nyomást 
kifejtve ereszkedik a textíliára. Az ergonomikus ülőtartás tehermen-
tesíti a hátát, ráadásul mindkét kezét szabadon hagyja. 

Gőz
Ez a funkció lehetővé teszi a gőzölős vasalást. A kéttartályos techno-
lógia ehhez gyorsan elkészíti a gőzt, egyenletes gőzeloszlást biztosít 
a vasaló teljes felületén, és akár 40 percig elegendő gőzt biztosít a 
vasaláshoz (a tartály egyetlen feltöltésével). Egy LED-lámpa időben 
jelzi, ha fogytán a víz. Vezetékes vízzel üzemeltethető. Befogadóké-
pesség: 0,84 l.

Lenyűgözően sokoldalú
A Miele a legkényelmesebb megoldást kínálja számos különféle 
textília és mosnivaló gyors és erőkifejtést nem igénylő simításához. 
Így könnyűvé válik a vasalás. De nemcsak ágyneműt vagy asztali 
textíliákat, hanem pólókat, farmereket stb. is könnyedén kisimíthat. 
Győződjön meg saját szemével arról, milyen sokoldalúan 
felhasználható.

Ujjvédő automatika
Ha ujjaival a mozgatható ujjvédő léc alá nyúl, a biztonsági kikapcso-
lás azonnal reagál, és leállítja a motort. A henger mozgása leáll, a 
vasalópofa visszahúzódik. Így garantálható ujjai teljes biztonsága.

Nagy rakodóhely
Vasalás után a ruhanemű teljesen lazán a nagy rakodóhelyre hullik 
– gyűrődéstől mentesen.

Magas préselőnyomás
Vasalás közben a vasalópofa 0,35 N/cm² nyomást fejt ki a vasaló-
hengerre. Ha kézi vasaláskor szeretne hasonló nyomást kifejteni, a 
vasalót folyamatosan nyomva kb. 7 kg-nak megfelelő erőt kellene 
kifejtenie a vasalóasztalra. A legjobb vasalási eredmény kevés 
ráfordítással.

Kényelmes tartórúd
A kivasalt ruhanemű gyűrődésmentes lerakására szolgál a kihajtható 
tartórúd. Ezen lehűlhet és esetleg megszáradhat a ruhanemű.

Vészkioldás
Ha a vasalás során áramkimaradás következne be, a vasalópofa 
leengedése nem végezhető el automatikusan (a lábkapcsoló oldása 
révén). Azért, hogy mégis azonnal kivehesse a ruhadarabot, a 
vészkioldó megnyomásával manuálisan megszüntetheti a vasalópofa 
által kifejtett nyomást. Most már – a henger elforgatásával – kihúz-
hatja a ruhaneműt. Így garantálható ruhaneműi védelme.

Helytakarékos tárolás
Használat után egy kényelmes összecsukó mechanizmus gondos-
kodik a helytakarékos tárolhatóságról. A vasalógép összecsukva 
0,2 m² alapterületen is elfér. A négy stabil görgőnek köszönhetően a 
vasalógép egyszerűen szállítható.

Teljesen szabad hengervég
A teljesen szabad hengervég megkönnyíti az olyan bonyolultabb 
ruhadarabok vasalását, mint a szoknyák, ill. az ingek/blúzok.

Stabilitás
A masszív felépítés és a stabil láb nagyfokú stabilitást garantál.

Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás
A fűtési teljesítmény beállítható a textília ápolási címkéjének megfele-
lően – ez védi a szálakat. A három fűtőelem optimálisan osztja el a 
hőt a teljes felületen. Ez garantálja a lehető legjobb vasalási 
eredményt.

Változtatható hengersebesség
A henger forgási sebessége öt fokozatban a mindenkori igénynek 
megfelelően módosítható. A ruhanemű típusához és nedvességéhez 
igazítható. Beállítható az egyéni munkavégzési sebesség.

Vasalógép
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése B 995 D
Készülék színe lótuszfehér
Tökéletes vasalási eredmény
Anyagnak megfelelő hőmérséklet-választás •
Magas nyomású préselés (N/cm2) 0,35
Vezetőlemez a könnyű vasaláshoz •
Vasalóasztal nagy rakodófelülettel •
Tárolópálca a gyűrődésmentes kihűléshez •
Gőzfunkció •
Gőzgenerátor kapacitása (l) 0,84
Kéttartályos technológia •
Üzemmód vezetékes vízzel •
Időtakarékos vasalás
A vasalóhenger szélessége (mm-ben) 830
Változtatható forgási sebesség •
Vasalóhengerre feltekert vasalókendő a maximális nedvességfelvétel 
érdekében •
Kezelési kényelem
Vasalás ülő helyzetben ide gondolatjel kell erőkifejtés nélkül •
Körös-körül szabad hengervég •
Áttekinthető kezelőpanel •
Könnyen összecsukható •
Egyszerűen mozgatható a négy futógörgőnek köszönhetően •

Ujjvédő automatika •
Vészkioldó •
Stabilitás •

Méretek mm-ben (Sz x Ma x Mé) 985 x 959 x 380
Méretek mm-ben (Sz x Ma x Mé) összecsukva 500 x 1.055 x 380
Csatlakozási érték (kW) 3,5

Öntapadós fólia a hőmérséklet szabályzóhoz •
Betöltő csonk víztartályhoz •
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Praktikus tartozékok a textilápolási készülékekhez és 
exkluzív mosószerek a mosáshoz.
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Tartozékok textilápolási készülékekhez

Mosó-szárító torony
Ha nem elegendő a hely az egymás melletti felállításhoz, akkor a 
legtöbb Miele mosógép és szárítógép helytakarékos toronyként is 
felállítható. Ennél a megoldásnál a mosógépnek mindig alul kell 
lennie.
A stabil összekapcsoláshoz a Miele különböző összeépítő kereteket 
kínál. Néhány típus – pl. a WTV 512 – praktikus fiókkal van felsze-
relve. Ebben tárolhatók pl. a tartozékok, illetve a ruháskosár is 
ráhelyezhető a szárító kényelmes be- és kipakolásához.

Aláépíthető lábazat fiókkal
A mosó- és szárítógépek ergonomikus bepakolásához a készülékek 
külön lábazaton is elhelyezhetők – ilyen lehet pl. a WTS 510. A 30, 
illetve 35 cm-es lábazati magasság révén a textíliák fáradságos 
hajolgatás nélkül rakhatók be és ki. A biztonságos felállítás érdeké-
ben a készülék a lábazattal össze van kapcsolva. A Push-Pull 
nyitású, beépített fiók kiegészítő tárolóhelyet kínál pl. a mosószerek 
vagy az illatpatronok számára. A csúszásgátló szőnyegnek köszön-
hetően a tartozékok a fiók nyitása és zárása során nem csúszkálnak. 
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T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition T Classic 
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic 
WT1 (kivéve WTZH)

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic 
W 3000/5000  
egyenes kezelőpanel

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

W Classic 
W 3000/5000
döntött kezelőpanel

WTV 511 WTV 512 WTV 407
WTV 412

Mosó- és szárítógép összeépítő keret 
WTV 412

Mosó-szárító toronyként történő biztonságos és 
helytakarékos felállításhoz
• Univerzális: tetszés szerint dönthető kezelőpaneles 

mosógépekhez
• A T 7000, T 8000 és T Classic sorozatok 

szárítógépeihez
• A Miele mosógépek összes sorozatához alkalmas
• WTV magasság: 1,5 cm
• Szín: lótuszfehér
Cikksz. 6667550 

Mosó- és szárítógép összeépítő keret  
WTV 406

Beépített munkalappal a kényelmes mosó-szárító 
toronyhoz
• Beépített push-pull működésű munkalap
• A T 8000 és T Classic sorozatok szárítógépeihez
• A W 3000, W 5000 és W Classic mosógépekhez 

alkalmas
• Csak egyenes kezelőpaneles mosógépekhez
• WTV magasság: 4 cm
• Szín: lótuszfehér 

Cikksz. 6694470 

Mosó- és szárítógép összeépítő keret  
WTV 407

Beépített munkalappal a kényelmes mosó-szárító 
toronyhoz
• Beépített push-pull működésű munkalap
• A T 8000 és T Classic sorozatok szárítógépeihez
• A W 3000, W 5000 és W Classic mosógépekhez 

alkalmas
• Csak döntött kezelőpaneles mosógépekhez
• WTV magasság: 4 cm
• Szín: lótuszfehér 

Cikksz. 6694490 

Tartozékok textilápolási készülékekhez

Mosó- és szárítógép összeépítő keret  
WTV 502 

Mosó-szárító toronyként történő biztonságos és 
helytakarékos felállításhoz
• A White Edition T1 szárítógépeihez
• A Miele mosógépek összes sorozatához alkalmas 

(kivéve W 1000 és WTZH)
• W 3000, W 5000 és W Classic esetén, csak 

egyenes kezelőpanellel
• WTV magasság: 2,5 cm
• Szín: lótuszfehér

Cikksz. 9256140 

Mosó- és szárítógép összeépítő keret  
WTV 501 

Mosó-szárító toronyként történő biztonságos és 
helytakarékos felállításhoz
• A Chrome Edition T1 és T1 Classic szárítógépeihez
• A Miele mosógépek összes sorozatához alkalmas 

(kivéve W 1000 és WTZH)
• W 3000, W 5000 és W Classic esetén, csak 

egyenes kezelőpanellel
• WTV magasság: 2,5 cm
• Szín: lótuszfehér

Cikksz. 9256130 

Mosó- és szárítógép összeépítő keret  
WTV 511 

Beépített fiókkal a különösen kényelmes mosó-szá-
rító toronyért
• Bőséges tárolóhely a Push-Pull működésű fiókban
• A Chrome Edition T1 és T1 Classic szárítógépeihez
• A Miele mosógépek összes sorozatához alkalmas 

(kivéve WTZH)
• WTV magasság: 12 cm
• Szín: lótuszfehér

Cikksz. 9351780 

Mosó- és szárítógép összeépítő keret  
WTV 512 

Beépített fiókkal a különösen kényelmes mosó-szá-
rító toronyért
• Bőséges tárolóhely a Push-Pull működésű fiókban
• A White Edition T1 szárítógépeihez
• A Miele mosógépek összes sorozatához alkalmas 

(kivéve WTZH)
• WTV magasság: 12 cm
• Szín: lótuszfehér

Cikksz. 9351790 

M
os

óg
ép

ek

Szárítógép

Kombinációs lehetőségek mosó-szárító tornyokhoz

Aláépíthető lábazat fiókkal  
WTS 510

Beépített fiókkal a tartozékok, pl. mosószerek vagy 
illatpatronok számára
• Kényelmesebb be- és kipakolás a megemelt 

elhelyezésnek köszönhetően
• A fiók tartalma nem csúszkál a csúszásgátló 

szőnyeg miatt.
• Mosógépekhez: W1, W1 Classic és WT1 (kivéve 

WTZH)
• Szárítógépekhez: T1 és T1 Classic
• Toronyba nem építhető
• WTS-magasság: 35 cm 
• Szín: lótuszfehér
Cikksz. 9322300 

Aláépíthető lábazat fiókkal  
WTS 410

Beépített fiókkal a tartozékok, pl. mosószerek vagy 
illatpatronok számára
• Kényelmesebb be- és kipakolás a megemelt 

elhelyezésnek köszönhetően 
• Mosógépekhez: W 3000, W 5000 és W Classic
• Szárítógépekhez: T8000 és T Classic
• Mosó-szárítógépekhez vagy tornyokhoz nem 

alkalmas
• WTS-magasság: 30 cm
• Szín: lótuszfehér
Cikksz. 7324270 

Aláépítő elem 
UBS W/T/G

Aláépítő elem  
UBS T1/G

Aláépítő elem  
UBS W1/G

Aláépítő elem 
UBS W/T/S

Egyenes kezelőpaneles mosógépek, szárítógépek 
vagy mosó-szárítógépek biztonságos aláépítéséhez
• Alacsony fülkébe (82 cm-től) való aláépítéshez 

– kiváltja a készülékfedelet
• Mosógépekhez: W Classic, W 3000, W 5000
• Szárítógépekhez: T Classic, T 8000
• Mosó-szárítógépekhez: WT 2000

Cikksz. 5291441  

T1 szárítógépek biztonságos aláépítéséhez
• Alacsony fülkébe (82 cm-től) való aláépítéshez 

– kiváltja a készülékfedelet
• Egyenes kezelőpaneles T1 ChromeEdition és 

T1 Classic szárítógépekhez

Cikksz. 9710050  

W1 mosógépek biztonságos aláépítéséhez
• Alacsony fülkébe (82 cm-től) való aláépítéshez 

– kiváltja a készülékfedelet
• Egyenes kezelőpaneles W1 ChromeEdition és 

W1 Classic mosógépekhez
• Egyenes kezelőpaneles WT1 

mosó-szárítógépekhez

Cikksz. 9709940  

Döntött kezelőpaneles mosó- vagy szárítógépek 
biztonságos aláépítéséhez
• Alacsony fülkébe (82 cm-től) való aláépítéshez 

– kiváltja a készülékfedelet
• Mosógépekhez: W Classic, W 3000, W 5000
• Szárítógépekhez: T Classic, T 8000

Cikksz. 5291381 
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Tartozékok textilápolási készülékekhez

Utántöltő tartály 1 és 2

Szűrő hőszivattyús szárítógéphez

A kereskedelmi forgalomban kapható mosószerek 
adagolásához TwinDos rendszerű mosógépeknél
• Átlátszó tartály 1,5 literes befogadóképességgel
• Kifejezetten Miele mosógépekhez kifejlesztve
• A következő típusokhoz: TwinDos rendszerű W1 

modellek

Utántöltő tartály 1 
Cikksz. 10223070 

Utántöltő tartály 2
Cikksz. 10223120  

Csereszűrő a T8000 sorozatú hőszivattyús szárító-
gépeknél a hőcserélő előtti kombiszűrőhöz

Cikksz. 7686791  

Szűrő T1 hőszivattyús szárítógéphez

Csereszűrő a T1 sorozatú hőszivattyús szárítógépek-
nél a hőcserélő előtti kombiszűrőhöz.

Cikksz. 9164760  

Szárítókosár  
TRK 555 

Ideális sportcipőkhöz, gyerekcsizmákhoz, kisebb 
gyapjú textíliákhoz vagy plüssállatokhoz
• Az érzékeny darabok maximális kímélése 
• Kifejezetten Miele szárítógépekhez kifejlesztve
• Minden T1, T1 Classic szárítógépben használható

Cikksz. 9614800 

„Waves“ vasalókendő

Kézi gőzölő/SteamJet 
ST 30

„Sunshine“ vasalókendő

Basic vasalóasztal-huzat Vasalóasztal-huzat alátét 

„Moonshine“ vasalókendő

Prémium vasalóasztal-huzat

Miele vasalógépek hengereihez
• Kiváló minőségű huzat – 100 % 

finomszövésű pamutból
• Max. 60 °C-on mosható
• Szín: szürke-barna, fehér hullámos vonalakkal

Cikksz. 7459620  

Miele vasalógépek hengereihez
• Kiváló minőségű huzat – 100 % 

finomszövésű pamutból
• Max. 60 °C-on mosható
• Szín: egyszínű világossárga

Cikksz. 7453800  

Miele vasalógépek hengereihez
• Kiváló minőségű huzat – 100 % 

finomszövésű pamutból
• Max. 60 °C-on mosható
• Szín: egyszínű fehér

Cikksz. 7459640 x,xx*

Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerekhez
• Függő textíliák, pl. zakók könnyed kisimításához
• A szálak felegyenesedését kímélő keferátét segíti

Cikksz. 10569390  

Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerekhez
• Kiváló minőségű vasalóasztal-huzat 100 % 

pamutból
• Rendkívül tartós és hőálló
• Tökéletesen felveszi a nedvességet
• Max. 40 °C-on mosható
• Szín: szürke

Cikksz. 10544890  

Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerhez
• Párnázat az optimális vasalási eredményért
• Tökéletesen felveszi a nedvességet
• Anyag: 100 % poliészter szálak

Cikksz. 9882820  

Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerekhez
• Kiváló minőségű vasalóasztal-huzat 100 % 

pamutból
• Rendkívül tartós és hőálló
• Tökéletesen felveszi a nedvességet
• Max. 40 °C-on mosható
• Szín: antracit

Cikksz. 9879260  

Tapadásmentes talp

Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerekhez
• Különösen érzékeny textíliák vasalása
• Sötét textíliák vasalása nyomok hátrahagyása 

nélkül
• Flitterekkel vagy nyomatokkal rendelkező textíliák 

vasalása

Cikksz. 9720940 

Tartozékok vasalógépekhez
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Miele@home
Tartozékok

Gateway  
XGW 3000

Hálózatba köthető háztartási gépek integrálásához 
– a még több kényelemért
• Ellenőrzési és vezérlési lehetőség okostelefonról 

vagy tabletről
• Smart Energy rendszerek használata – pl. napele-

mes berendezések

Cikksz. 9731600 

Kommunikációs modul 
XKM 3100 W

A készülékadatok Wi-Fi-n keresztüli egyszerű 
átviteléhez 
• Lehetővé teszi a készülékek hálózatba 

csatlakoztatását
• Adott esetben kiegészítő átalakítókészlet lehet 

szükséges – készülékspecifikusan
• A SuperVision használata az erre alkalmas 

készülékeknél

Cikksz. 10441480 
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Egyszerűen tökéletes mosás.
A Miele mosószerekkel.
A mindennapi mosásokhoz csupán három 
mosószerre van szüksége. 
• Mindenhez, ami fehér:  

UltraWhite mosószer. 
• Mindenhez, ami színes és fekete: 

UltraColor színes mosószer. 
• Gyapjúhoz, selyemhez és finom anyagok-

hoz:  
WoolCare finom mosószer. 

A ritkábban mosott speciális vagy nagyon 
értékes, pl. tollal töltött ruhákhoz vagy 
légáteresztő textíliákhoz egyszerű, kompakt 
megoldásokat kínál a Miele. Az igényes 
szálak kímélő ápolására és alapos tisz- 
títására. A következő oldalakon mindenre 
kiterjedő áttekintést kap a Miele speciális 
mosószereiről.

Az automata adagolós Miele mosógépek-
hez a Miele szintén speciális megoldásokat 
kínál: Miele UltraPhase 1 és UltraPhase 2, 
egy egyedülálló kétkomponensű mosó-
szer-rendszer flakon formában a színes és a 
fehér textíliákhoz.

A mosószer és a mosógép optimális 
együttműködése: 
tökéletes tisztaság minimális 
adagolással.
A kifejezetten a Miele mosógépekhez 
kialakított összetétel tökéletes mosási 
eredményeket garantál. 

A tökéletes eredmények érdekében a Miele 
mosó- és kímélő programjaiban használt 
vízmennyiségen és hőmérsékleteken kívül a 
leghatékonyabb adagolási javaslatokat is 
lemérték és sikeresen tesztelték.

Így ön különösen takarékos adagolás 
mellett is optimálisan kihasználhatja a Miele 
mosógép teljesítményét. És ráadásul a 
környezetet is kíméli.

A legjobb mosási eredményekhez
Miele mosószer 

UltraWhite mosószer a ragyogóan fehér 
ruhákért.

UltraColor színes mosószer az élénk színe-
kért és az elszíneződések meggátolására. 

WoolCare finom mosószer a kényes textíliák 
kímélő tisztításához.
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Tollal töltött ruhákhoz való 
speciális mosószer

Sportruházathoz való 
speciális mosószer

Outdoor szabadidőruhákhoz való 
speciális mosószer

Impregnálószer

Párnához, hálózsákhoz vagy pehelytollal bélelt 
minőségi ruhákhoz ideális
• Megőrzi a pehelytoll rugalmasságát
• Megőrzi a pehelytollal bélelt ruhák 

szellőzőképességét
• A pehely nem csomósodik össze, és könnyű, laza 

szerkezetű marad
• Nagyon kiadós – 13 adag mosásához 
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével. 

Cikksz. 10225690 

Légáteresztő sportruházathoz tökéletes
• A beépített szagelnyelőnek köszönhetően semle-

gesíti a szagokat
• Színkímélő módon tisztít és ápolja a jól szellőző 

sportruházatot
• Megtartja a textíliák alakstabilitását – még a polár 

anyagét is
• Nagyon kiadós – 13 adag mosásához
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

Cikksz. 10225880 

Minőségi Outdoor szabadidőruhákhoz és funkcioná-
lis ruházathoz tökéletes
• Speciális tenzidkombinációja révén különösen 

membránkímélő
• Erős habzás – a textíliákat egy habréteggel lágyan 

tisztítja
• A szagelnyelőnek köszönhetően semlegesíti a 

szagokat
• Nagyon kiadós – 13 adag mosásához
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

Cikksz. 10226440 

Sport- és esővédő ruházathoz ideális
• Hatékony impregnálás nedvesség, szél és szeny-

nyeződések ellen
• Megtartja a textíliák szellőzőképességét
• Kiadós – 4 adag mosásához
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

Cikksz. 10240560 

*Ajánlott áfás fogyasztói ár euróban

Miele UltraWhite 
univerzális mosószer

Miele UltraColor 
folyékony mosószer

Miele WoolCare 
finom mosószer

Öblítő

A legjobb eredményt nyújtja fehér textíliáknál és 
színtartó színes ruháknál
• Tökéletes eredmények 20/30/40/60/95 °C-on
• Ragyogó fehérség az aktív oxigénes formulának 

köszönhetően
• Kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is
• Nagyon kiadós – 42 adag mosásához
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

 Cikksz. 10199820  

Színes és fekete textíliákhoz
• Tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on
• Színvédő formulával a ragyogó színekért
• Kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is
• Nagyon kiadós – 36 adag mosásához
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

Cikksz. 11229400 

Gyapjúhoz, selyemhez és minden finom anyaghoz
• Speciális ápoló összetétel búzafehérjéből, színvédő 

formulával
• Szálvédő komponens bolyhosodás ellen
• Tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on
• Nagyon kiadós – 37 mosási töltethez
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

Cikksz. 10249640 

Különösen alkalmas frottírból készült textíliákhoz
• A kellemesen puha ruhákért
• Friss, természetes illat
• Megakadályozza a sztatikus feltöltődést a 

szárítógépben
• Nagyon kiadós – 50 mosási töltethez
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

Cikksz. 10240850 

Mosószerek Miele mosógépekhez
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UltraPhase 1 és UltraPhase 2
TwinDos rendszerű mosógépekhez és mosó-szárítógépekhez

Miele UltraPhase 1 és 2

UltraPhase 1 és 2 mosószerből álló szett

2 komponensű mosószer színes és fehér ruhákhoz
• A ragyogó színekért és a ragyogóan fehér ruhákért 
• Kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is
• Az automatikus adagolásnak köszönhetően nincs 

túladagolás
• Kiadós – 37 (UltraPhase 1), illetve 

50 (UltraPhase 2) mosáshoz
• Új, friss Miele Aqua illattal.

UltraPhase 1 
Cikksz. 10803650 

UltraPhase 2 
Cikksz. 10803730  

TwinDos rendszerű mosógép esetén egy-
egy flakon UltraPhase 1 és UltraPhase 2 
mosószert adunk ajándékba.

Fél évre elegendő Miele mosószer
• 3 db UltraPhase 1 és 

2 db Ultraphase 2 mosószert tartalmaz
Cikksz. 10943100 

TwinDos
A TwinDos funkció segítségével 

két mosószertartályt is behelyezhet mosó-
gépébe, és a mosógép gombnyomásra az 
optimális mennyiséget adagolja a dobba. 
A legjobb eredmény elérése érdekében 
használja az egyedülálló 2 fázisú Miele 
UltraPhase 1 és 2 mosószert. A TwinDos 
mindkét komponenst optimális időpontban 
adagolja a ruhákhoz. Ennek segítségével 
ruhája teljesen tisztává válik, a színesek 
élénkebbé, a fehérek pedig ragyogóvá 
válnak.

Tökéletes mosási eredmények
A Miele forradalmasította a textilápolást: 
egyetlen más folyékonymosószer-rendszer 
sem mossa olyan alaposan tisztára a színes 
és a fehér ruhát, mint a Miele 2 fázisú
rendszere. Ezt átfogó tesztek igazolják.
 
A kiváló mosóhatás titka az UltraPhase 1 és 
az UltraPhase 2 folyékony mosószer-kom-
ponensben rejlik: ezek különálló flakonokból 
az optimális időpontban kerülnek adago-
lásra a mosási folyamatba – mégpedig 
teljesen automatikusan. 
 
Ennek az adagolási elvnek az a legfőbb 
előnye, hogy most először moshat tökélete-
sen folyékony mosószerrel nemcsak színes, 
hanem fehér textíliákat is. Ez forradalmi 
újítást jelent a textilápolásban, mivel a 
hagyományos folyékony mosószerek nem 
tartalmaznak fehérítőszert. Erre csak a 
Miele 2 fázisú rendszere képes, amely 
különböző időpontokban adagolja a szüksé-
ges hatóanyagokat.

Ellenőrzött minőség
A Hohenstein Institut az automatikus 
2 fázisú adagolórendszer tulajdonságait az 
UltraPhase 1 és UltraPhase 2 Miele mosó-
szerekkel kapcsolatban vizsgálta. A kiváló 
mosóhatást a folteltávolítás, a fehérség, a 
kifakulás és az adagolási pontosság tekinte-
tében igazolták.

A piacon kapható legjobb, teljesen 
automatikus folyékonymosó-
szer-rendszer – színes és fehér 
ruhához is, teljesen automatikusan
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CapDosing
Miele kapszulák: az előre 

adagolt kapszulák számos alkalmazás 
esetén egyszerű adagolást tesznek 
lehetővé.

Kapszulák
A speciális feladatok tökéletes kiegészítője

Egyszerű adagolás – tökéletes eredmény
Speciális alkalmazások, pl. gyapjú vagy 
Outdoor szabadidőruhák mosása esetén is 
tökéletes mosási eredményt szeretne 
különösebb erőfeszítés nélkül elérni? Akkor 
használja a Miele kapszulákat. 
Ezeket a kis öblítőkapszulákat egyszerűen 
az öblítős rekeszbe kell helyezni. A Miele 
mosógép az optimális időpontban, teljesen 
automatikusan adagolja a kapszulák tartal-
mát a mosási folyamathoz. 
 
Speciális mosási feladataihoz jelenleg 6 
különböző Miele kapszula érhető el: 
• 3 mosószer-kapszula (Sport, WoolCare, 

DownCare) 
• 1 öblítőkapszula (Aqua)
• Booster kapszula, adalékanyagként a 

makacs szennyeződések eltávolítására 
• CottonRepair kapszula a textíliák látható 

megújításához

Próbálja ki! Az egyszerű alkalmazás és a 
megbízható eredmények le fogják nyűgözni.

A Miele kapszulákkal még azokat a kényes 
textíliákat is mintaszerűen ápolhatja, ame-
lyeket eddig speciális kezelés céljából be 
kellett adnia a tisztítóba. Ezzel pedig időt és 
pénzt takarít meg.

Újdonság: 
Miele kapszulák új designban
A kiváló minőségű ezüstös kapszulák 
mindegyike mostantól egyedi és egyértelmű 
színkóddal van ellátva. Ez még egyszerűbbé 
teszi az ön számára, hogy minden speciális 
felhasználás esetében ráismerjen a megfe-
lelő kapszulára. Ezenkívül a színkód mellett 
a kapszulán látható szimbólum (csepp, virág 
vagy háromszög) megkönnyíti a program 
kiválasztását a Miele mosógépen.

Új csomagolási egységek
Az azonos típusú kapszulákat tartalmazó 
csomagokat most, a használat gyakoriságá-
tól függően, három, hat vagy kilenc adago-
lókapszulát tartalmazó csomagolási egy-
ségben kapja meg. 
Használja ki ennek az előnyét, és válassza 
ki csak azokat a speciális felhasználásokat, 
melyekre saját textíliái tisztításához és 
ápolásához szüksége van.

A bemutató csomag
Azok számára, akik szeretnék megismerni a 
kapszulák széles termékválasztékát, a 6 
kapszulát tartalmazó Collection kapszula-
csomagot kínáljuk. Tesztelje a 6 adagoló-
kapszulával azokat a sokoldalú alkalmazá-
sokat, melyekhez a Miele kapszulákat 
használhatja. 

Kapszulák
A speciális feladatok tökéletes kiegészítője

Collection kapszulacsomag 
6 db-os 

Kezdőcsomag különböző kapszulatípusokkal
• CottonRepair a textíliák felújításához
• Speciális mosószer tollal töltött, pehely-, gyapjú- és 

sportruhákhoz
• Booster folteltávolító a legnagyobb folttisztító 

hatással
• Aqua öblítő a friss ruhanemű illatáért
• Hat adag mosáshoz minden Miele W1 mosógépnél 

Cikksz. 10755670 

Öblítő kapszulacsomag 
9 db-os

A ruhanemű friss illatáért
• A kellemesen puha ruhákért
• Megakadályozza a ruházat elektrosztatikus 

feltöltődését
• Tökéletes előadagolás és egyszerű kezelés
• Kilenc adag mosáshoz minden Miele W1 

mosógépnél 
  
Aqua – frissesség és pórusokig hatoló tisztaság, 
cikksz. 10755200 

Sport kapszulacsomag 
6 db-os

WoolCare kapszulacsomag 
9 db-os  

DownCare kapszulacsomag 
6 db-os

CottonRepair kapszulacsomag 
3 db-os

Finom mosószer gyapjúhoz és finom textíliákhoz
• Speciális ápoló összetétel búzaproteinekből
• Szálvédő technológia a filcesedés ellen
• Színvédő formula a kímélő tisztításhoz
• Tökéletes előadagolás és egyszerű kezelés
• Kilenc adag mosáshoz minden Miele W1 

mosógépnél

 Cikksz. 10755540 

Speciális mosószer csomag pehelytollat tartalmazó 
textíliákhoz
• Megtartja a pehelytoll rugalmasságát és 

szellőzőképességét
• Hatékony tisztítás és kímélő ápolás lanolinnal
• A pehely nem csomósodik össze, és könnyű, laza 

szerkezetű marad
• Tökéletes előadagolás és egyszerű kezelés
• Hat adag mosáshoz minden Miele W1 mosógépnél
• 
 Cikksz. 10756300 

Speciális mosószer pamut textíliákhoz
• Már egyetlen mosással láthatóan megújítja a 

textíliákat
• Speciális Miele receptúra Novozymes- 

technológiával
• Eltávolítja a bolyhokat, megújítja a színek intenzitá-

sát, fényét
• Maximum 1–2 alkalommal használja évente 

textíliánként
• Három adag mosáshoz minden Miele W1 

mosógépnél

 Cikksz. 10757090 

Speciális mosószer csomag szintetikus textíliákhoz
• A beépített szagelnyelőnek köszönhetően semle-

gesíti a szagokat
• Megakadályozza a ruházat elektrosztatikus 

feltöltődését
• Megőrzi a szintetikus textíliák alakját és 

szellőzőképességét
• Tökéletes előadagolás és egyszerű kezelés
• Hat adag mosáshoz minden Miele W1 mosógépnél

Cikksz. 10756380 

Booster kapszulacsomag 
6 db-os

Folteltávolító a legnagyobb folttisztító hatással
• Enzimes technológia a makacs foltok 

eltávolításához
• Fehér és színes textíliákhoz is használható
• Az alacsony hőmérsékleten is kiváló mosási 

eredményért
• Tökéletes előadagolás és egyszerű kezelés
• Hat adag mosáshoz minden Miele W1 mosógépnél
  
Cikksz. 10755830 

*Ajánlott áfás fogyasztói ár euróban
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Illatpatronok szárítógépekhez 
A tartósan friss illat biztosítására – teljesen automatikusan

Fedezze fel újra a frissességet
Hosszú ideig kutattunk, amíg tapasztalt 
partnerre találtunk az illatokkal kapcsolatos 
ötleteink megvalósításához. A dél-franciaor-
szági Provence-ból származó családi 
vállalkozás, a Mane cég segítségével végül 
sikerült megvalósítani az ötleteinket. A nagy 
múltú parfümgyártás szívében 1871 óta 
gyártanak különböző illatokat. 
Az eredmény: a szárítás után kellemes, friss 
ruhaillat –
pontosan úgy, ahogyan ön szereti.

Kellemes frissesség a szárítógépből 
kivéve  
Miele szárítógépével mostantól a hosszan 
tartó, kiegyensúlyozott illatok különleges 
élményében lehet része. Az exkluzív Miele 
illatpatronok szárítás közben az ön kedvenc 
illatával itatják át ruháit. 
Így nemcsak szép puha marad a ruha, 
hanem csodálatos illatot is áraszt – akár 
négy héten keresztül.
Válassza ki személyes kedvencét az öt 
különböző illatból.

Illat, ahogy ön szereti –
hetekig tartó és teljesen automatikus1)

Az illatpatront egyszerűen helyezze be a 
könnyen hozzáférhető szálszűrőbe, így 
annak visszafogott illata egyenletesen 
eloszlik a textíliákban. A patron elforgatásá-
val beállíthatja az illat intenzitását.
Az utánozhatatlan frissesség élményéért 
minden szárítási folyamat során!   

1) Egy flakon kb. 50 szárítási folyamathoz elegendő

Illatpatron  
12,5 ml

50 szárítási ciklushoz
• A friss, akár négy hétig tartó illatélményért 
• Lágy tapintású és kellemes illatú ruhák
• Provence-i parfümkészítők fejlesztették a Miele számára

AQUA – frissesség és pórusokig hatoló tisztaság, cikksz. 10231930 

COCOON – a csendes és nyugodt pillanatokhoz, cikksz. 10234620  

NATURE – virágillat és természetes kiegyensúlyozottság, cikksz. 10234490   

ORIENT – a titokzatos Kelet csábító illattal ötvözve, cikksz. 10234700  

ROSE – fedezze fel a frissen szedett rózsa lágy, kifinomult illatát, cikksz. 10234790  
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Beüzemelés
Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani önnek, hogy Miele készülékeit a kezdetektől 
zökkenőmentesen használhassa.
 
A vásárlást követően vagy költözéskor készülékeit a Miele szakem-
berei helyezik üzembe, emellett értékes tippeket és útmutatást is 
adnak a termék használatára vonatkozóan.
 
A professzionális üzembe helyezés garantálja önnek a készülékek 
tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles 
spektrumának megismerésére. Mi támogatjuk abban, hogy már a 
kezdetektől a lehető legtöbbet hozhassa ki készülékeiből.

Biztos indulás a szakértők tippjeivel
Készülékeit a Miele szakemberei helyezik üzembe, mely során 
értékes tippekkel és útmutatással is ellátják szakértő kollégáink.

Biztonságban a kezdetektől
Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beüzemelését, mely a 
gyártói jótállás szempontjából kiemelten fontos. Továbbá minden 
beüzemelt készüléken elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk.

A Miele szakembereire mindig számíthat
Senki sem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembe-
reink, ezért bízza a készüléke beüzemelését professzionális 
szakértelmükre.

Beüzemelési szolgáltatásunkról további információkat talál az 
interneten a www.miele.hu weboldalon, illetve telefonos ügyfélszol- 
gálatunkon a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb 
választást jelentik. Mivel szeretnénk, hogy még több öröme legyen 
készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy exkluzív 
szolgáltatás nyújt önnek az egyéni termék tanácsadás keretein belül.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. A program 
keretén belül az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele 
készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a 
speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is 
nyújtunk. Azt is megmutatjuk, milyen egyszerűen érheti el a legjobb 
eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden 
alkalommal és sokáig élvezhesse a Miele készülékek nyújtotta 
örömet.

Személyes tanácsadás
A Miele szakembere egyéni, személyreszabott tanácsokkal látja el 
készülékeinek használatával kapcsolatban, egyenesen az 
otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása
Személyre szabott beállításokkal készülékeit teljesen az ön igényei-
nek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be.

Tippek és trükkök a tökéletes végeredményhez
Hasznos útmutatást kaphat készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni termék tanácsadásról további információkat az Interneten, 
a www.miele.hu weboldalon talál, illetve telefonos Ügyfélszolgála-
tunktól kaphat a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

Egyéni terméktanácsadás
Amikor az információ élmény
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Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának 
köszönhetően 

Miele készüléke megvásárlásával ön a hosszú élettartamot, a kényel-
met és a legmagasabb minőséget választotta. Amennyiben ezen 
kívül készülékének maximális biztonságot is szeretne, kérje kiterjesz-
tett jótállásunkat, ami egy egyszeri külön díj megfizetése ellenében 
az ön választása szerint 5 vagy 10 évre meghosszabbíthatja a 
jótállást. Ez az időtartam magában foglalja a 2 éves gyártói jótállást 
is.

A gyártó által a termék vonatkozásában kötelezően vállalt 2 év 
jótállás időtartamának lejártát minimum 60 nappal megelőző idő-
szakban önnek bármikor lehetősége van a kiterjesztett jótállás 
megvásárlására további 3, illetve 8 évre.

Hosszútávú fedezet
A Miele az egyetlen olyan gyártó a háztartási gép piacon, amely 
átfogó kiterjesztett jótállást kínál akár 10 évre – emellett opcionálisan 
elérhető az 5 éves kiterjesztett jótállás is.

Maximális biztonság
A kiterjesztett jótállás ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett 
bekövetkező meghibásodás esetén önt nem terheli semmilyen 
javítási költség. Szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadóan 
keletkezett meghibásodás esetén a javítás költségét önnek kell 
állnia.

Maximális rugalmasság
A 2 éves gyártói jótállás időtartamának lejártát minimum 60 nappal 
megelőzően ön bármikor megveheti kiterjesztett jótállásaink közül 
bármelyiket.

Megbízható és gyors
Amennyiben javításra van szüksége, magasan képzett szakem- 
bereink gyors és megbízható segítséget nyújtanak.

A Miele kiterjesztett jórállásáról további információkat talál az inter-
neten a www.miele.hu weboldalon, illetve telefonos ügyfélszolgála-
tunkon a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

Kiváló döntést hozott, amikor első osztályú, hosszú élettartamú 
Miele készüléket választott. Annak érdekében, hogy még sokáig 
élvezhesse készülékeit, a Miele egy rendkívüli karbantartási szerviz-
zel kedveskedik önnek.

A szolgáltatás keretében Miele készülékeit magasan képzett szerviz 
szakembereink kezelésbe veszik. Egy speciális, a Miele által kifej-
lesztett diagnosztikai rendszerrel átvizsgáljuk készülékét és elvégez-
zük a szükséges frissítéseket. 
 
A funkciók alapos átvizsgálása mellett a készülékeit intenzív meg-
tisztíjuk a Miele tisztítószereivel, illetve értékes tippeket is adunk a 
Miele készülék működtetéséhez, karbantartásához.

A készülékek értékállósága
A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén 
készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények
A rendszeres ápolásnak és működés-ellenőrzésnek, valamint a 
programok frissítésének köszönhetően mindig maximális eredmé-
nyeket érhet el.

Értékes tippek
A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek 
készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a 
www.miele.hu weboldalon talál, illetve telefonos Ügyfélszolgálatunk-
tól kaphat a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

Készülék karbantartás
Amikor az értéktartás a filozófia része

Kiterjesztett jótállás
Hosszútávú fedezet
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Egy Miele készülék megvásárlásával a hosszú élettartam és a 
legjobb minőség mellett teszi le a voksát. Ha mégis segítségre lenne 
szüksége, a Miele Ügyfélszolgálata gyors és megbízható segítséget 
nyújt önnek.
 
Az érték megőrzése ugyanúgy a filozófiánk része, mint ahogy az 
"Immer besser" márkaígéretünk. Ez azt jelenti, hogy mindent megte-
szünk azért, hogy "Immer besser", azaz "Mindig jobbak" legyünk, 
azaz "Mindig jobbak" legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk.

Mindig az ön közelében
A Miele szakemberei és magasan képzett szervizpartnereink ország-
szerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül 
megérkeznek önhöz.

Szakértelem
A Miele szakemberei háztartási gépek javítására és 
karbantartására szakosodtak, így biztosítják a gyors és szakszerű 
javításokat.

Gyors és hatékony
A Miele készülékekhez kifejlesztett diagnosztika rendszer gyorsan 
felismeri a felmerülő készülék hibákat, így a szerviz eseteinek több-
ségét már az első alkalommal meg tudjuk oldani.

Megbízható alkatrészellátás
A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget 
várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – akár 20 évvel 
Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető
Javítási igényét jelezheti online a www.miele.hu weboldalon, illetve a 
következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400. Telefonos ügyfélszolgá-
latunk H-P 08:00-17:30 között érhető el. 
 
A témával kapcsolatos további információkat a www.miele.hu 
weboldalon olvashat.

Miele Ügyfélszolgálat
Partnerei vagyunk minden kérdésben
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