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TwinDos

Úspora pracích prostriedkov až 30 %

Dosiahnite vždy tie najlepšie výsledky 

prania: vďaka inovatívnemu dávkovaciemu systému 

TwinDos. Integrovaný prací prostriedok UltraPhase 1 

a UltraPhase 2 je dávkovaný v optimálnom množstve 

a v správny okamžik počas procesu prania úplne 

automaticky.

Žiadny iný tekutý prací prostriedok nevyperie bielu aj farebnú bielizeň 
tak dôkladne ako dvojfázový systém od Miele. Dôvodom je, že bežné 
tekuté pracie prostriedky neobsahujú bielidlo, pretože by ich ostatné 
zložky zničili. Bielidlo je však nutné k odstráneniu odolných škvŕn. 
Vďaka oddelenému skladovaniu a dávkovaniu pracieho prostriedku 
Miele UltraPhase 1 a 2 sa dá so systémom TwinDos používať bielidlo. 
Účinné látky v pracom prostriedku UltraPhase 1 rozpúšťajú nečistoty 
a odstraňujú škvrny napríklad od oleja a mastnoty, proteínov a škrobu.

Institut Hohenstein preveroval vlastnosti automatic-
kého dvojfázového dávkovacieho systému v spo-
jení s pracími prostriedkami Miele UltraPhase 1 
a UltraPhase 2. Boli potvrdené vynikajúce účinky 
prania v oblasti odstraňovania škvŕn, stupňov belosti, 
účinkov proti šednutiu bielizne a presnosti dávkovania.

S prostriedkom UltraPhase 2 sa do procesu prania 
pridáva v optimálnom okamžiku bielidlo, ktoré odstra-
ňuje odolné škvrny napríklad od kávy, čaju, ovocných 
štiav alebo červeného vína.
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PowerWash

Dôkladné, rýchle a energeticky 

úsporné pranie

Vynikajúcu energetickú účinnosť práčok 

Miele W1 so systémom PowerWash potvrdil 

Öko-Institut e. V. V každodenných podmienkach 1) 

perie Miele v závislosti od programu až o 40 % 

rýchlejšie a ušetrí súčasne až 25 % elektrickej 

energie v porovnaní s prístrojmi iných známych 

výrobcov, ktoré majú najvyššiu energetickú 

účinnosť – a to s najlepším výsledkom prania.

CapDosing

Jednoduché dávkovanie – 

perfektné výsledky

Radi by ste dosiahli perfektné výsledky 

prania taktiež u textílií vyžadujúcich špeciálnu 

starostlivosť, ako je napr. vlnené či športové 

oblečenie – a to prakticky bez námahy? Pre tieto 

prípady ponúkame Miele Caps. Tieto malé kapsuly 

stačí jednoducho vložiť do priehradky na aviváž. 

Práčka Miele uvoľní obsah kapsuly počas procesu 

prania v ten správny okamžik úplne automaticky.

QuickPowerWash
 S programom QuickPowerWash máte 
 bielizeň čistú za 49 minút, a to s rovna-
kým výsledkom ako v štandardnom dvojhodinovom 
programe.

Potvrdené wfk:  
QuickPowerWash  

– účinnosť prania A 
iba za 49 minút

1)  Bežné podmienky: programový mix programov: bavlna Eco 60 a 40 °C (hmotnosť náplne 4 a 8 kg), bavlna 30, 40, 60 °C, 
ľahko ošetrovateľné 40 °C (hmotnosť náplne 4 kg)

SingleWash
 Účinné riešenie pre jednotlivé kusy 
 oblečenia: prístroj upraví dĺžku programu, 
spotrebu vody a elektrickej energie optimálne podľa 
naplnenia do 1 kg. Pranie jednotlivých kusov oble-
čenia nebolo ešte nikdy tak rýchle a úsporné.
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Patentovaný voštinový bubon 
pre maximálnu šetrnosť k bielizni
 Jedinečná štruktúra bubna zaručuje 
 jemné, šetrné a kvalitné pranie a suše-
nie aj tých najnáročnejších textílií. Vaša bielizeň tak 
zostane dlho ako nová.

Funkcia AddLoad
Funkcia AddLoad umožňuje kedykoľvek pridať alebo 
vybrať bielizeň bez ohľadu na to, či je proces prania 
alebo sušenia už spustený. Ak svieti táto možnosť 
na displeji, dajú sa otvoriť dvierka a vložiť aj viac kusov 
bielizne. Doplnenie bielizne je možné takmer po celú 
dobu trvania pracieho programu, tak je možné pridať 
bielizeň napr. len počas plákania či odstreďovania.

Technológia EcoDry
 Jedinečná kombinácia filtračného 
 systému a bezúdržbového výmenníka 
tepla udržuje spotrebu elektrickej energie a dobu 
trvania programu na stále rovnako nízkej úrovni 
po celú dobu životnosti sušičky.

Vynikajúca kvalita a dlhá životnosť
 Práčky a sušičky Miele sú testované 
 na životnosť až 20 rokov. Základom 
kvality Miele sú vysoké požiadavky na použité 
materiály a spracovanie. Iba takto môžu prístroje 
obstáť v prísnych záťažových testoch Miele.
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FragranceDos
 FragranceDos zahalí bielizeň počas 
 sušenia do vašej obľúbenej vône. Tak 
bude bielizeň nielen príjemne hebká, ale tiež krásne 
prevoňaná.

EcoSpeed
S funkciou EcoSpeed usušíte bielizeň rýchlo, a pritom 
úsporne. Pri plnom naplnení sa s funkciou EcoSpeed 
skráti doba sušenia o 20 minút. Pokiaľ sušíte menšie 
množstvo bielizne, ušetríte cca 10 % času sušenia.

PerfectDry
 Na stupeň presné sušenie vďaka 
 zohľadneniu tvrdosti vody: PerfectDry 
rozpozná obsah vápnika vo vode a zodpovedajúcim 
spôsobom upraví proces sušenia. Nemusíte sa tak 
obávať, že by vaša bielizeň zostala vlhká alebo by bola 
naopak presušená.

Najvyššia trieda účinnosti 
kondenzácie
Dôležité kritérium kvality pre sušičku bielizne je tesnosť. 
Čím menej vlhkého teplého vzduchu z prístroja uniká, 
tým vyšší je účinok kondenzácie. Vysoká strata vlhkosti 
v malých priestoroch je mimoriadne nepríjemná, pre-
tože kondenzát môže vyvolať vznik plesní na stenách. 
Sušičky Miele spadajú do najlepšej triedy účinnosti 
kondenzácie A a sú naviac o 50 % efektívnejšie, než 
je vyžadované.
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Diza jnový rad   WhiteEdit ion

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek

Automatická práčka WWG 360* 
11WG3601CZ

Automatická práčka WWD 120* 
11WD1201CZ

Sušička bielizne TWB 140 WP* 
12WB1402CZ

• voštinový bubon
• ovládanie DirectSensor (žltý text)
• max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
• funkcia CapDosing, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času
• špeciálne programy: impregnácia,  

košele, vlna
• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 

Odporúčaná predajná cena 
899 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie DirectSensor (žltý text)
• systém sušenia PerfectDry
• FragranceDos, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, osvetlenie bubna
• programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, 

jemná bielizeň, konečná úprava vlny, 
košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, 
impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnosť zmeny závesu dvierok
• trieda energetickej účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Odporúčaná predajná cena 
899 €

Automatická práčka WWD 320* 
11WD3201CZ

Sušička bielizne TWD 440 WP* 
12WD4402CZ

• voštinový bubon
• ovládanie DirectSensor (žltý text)
• max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
• funkcia CapDosing, AddLoad
• systém PowerWash
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času
• špeciálne programy: impregnácia, košele, 

vlna, QuickPowerWash (49 min.)
• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Odporúčaná predajná cena 
999 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie DirectSensor (žltý text)
• systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
• FragranceDos, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, osvetlenie bubna
• programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, 

jemná bielizeň, konečná úprava vlny, 
košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, 
impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnosť zmeny závesu dvierok
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Odporúčaná predajná cena 
999 €

• rovnaká výbava ako WWG 660, avšak 
navyše: systém PowerWash, program  
QuickPowerWash (49 min.), SingleWash

• nemá automatické dávkovanie TwinDos

Odporúčaná predajná cena 
1 199 €

Automatická práčka WWG 660* 
11WG6601CZ

Sušička bielizne TWF 640 WP* 
12WF6402CZ

• voštinový bubon
• ovládanie ComfortSensor (biely text), 

WiFiConn@ct
• max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
• funkcia CapDosing, AddLoad
• automatické dávkovanie TwinDos
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, zvuková signalizácia
• špeciálne programy: automatika plus, 

športová bielizeň, outdoor, impregnácia, 
vlna, hodváb, čistenie prístroja

• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
 
Odporúčaná predajná cena 
1 199 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie DirectSensor (biely text)
• systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
• FragranceDos2, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajú-

ceho času, osvetlenie bubna, zvuková 
signalizácia

• programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, 
jemná bielizeň, konečná úprava vlny, 
košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, 
impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnosť zmeny závesu dvierok
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Odporúčaná predajná cena 
1 099 €

* Akciový model
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Automatická práčka WWI 860* 
11WI8601CZ

Sušička bielizne TWJ 660 WP* 
12WJ6602CZ

• voštinový bubon
• ovládanie ComfortSensor (biely text),  

WiFiConn@ct
• max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
• CapDosing, AddLoad
• automatické dávkovanie TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, Eko informácie, funkcia Škvrny, 
zvuková signalizácia

• špeciálne programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, športová bie-
lizeň, outdoor, impregnácia, perie, periny, 
záclony, vankúš, vlna, hodváb, čistenie 
prístroja

• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Odporúčaná predajná cena 
1 499 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie ComfortSensor (biely text),  

WiFiConn@ct
• systém sušenia PerfectDry
• FragranceDos2, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, osvetlenie bubna, Eko informácie, 
zvuková signalizácia

• programy: automatika plus, bavlna, ľahko 
ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná 
úprava vlny / hodvábu, košele, expres, 
jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, 
outdoor, impregnácia, vankúše, predžeh-
lenie, teplý vzduch, studený vzduch, 
program kôš

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnosť zmeny závesu dvierok
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Odporúčaná predajná cena 
1 549 €

Automatická práčka WWR 860 WPS 
11WR8606OER

Sušička bielizne TWR 860 WP 
12WR8602OER

• voštinový bubon
• ovládanie M Touch, asistent prania, 

WiFiConn@ct
• max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
• CapDosing, AddLoad
• automatické dávkovanie TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• ukazovateľ denného času, Eko informácie, 

funkcia Škvrny, osvetlenie bubna, zvuková 
signalizácia

• špeciálne programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, 
športová bielizeň, športová obuv, outdoor, 
impregnácia, perie, periny, záclony, vankúš, 
vlna, hodváb, čistenie prístroja

• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Odporúčaná predajná cena 
1 629 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie M Touch, asistent sušenia, 

WiFiConn@ct
• systém sušenia PerfectDry
• SteamFinish, FragranceDos2, AddLoad
• ukazovateľ denného času, osvetlenie 

bubna, Eko informácie, zvuková signalizácia
• programy: automatika plus, bavlna, ľahko 

ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná 
úprava vlny / hodvábu, bavlna hygiena, 
konečná úprava parou, košele, expres, 
jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, 
outdoor, impregnácia, vankúše, predžeh-
lenie, teplý vzduch, studený vzduch, 
program kôš

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnosť zmeny závesu dvierok
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Odporúčaná predajná cena 
2 189 €

Automatická práčka WWV 980 WPS 
11WV9806CZ

Sušička bielizne TWV 680 WP 
12WV6802CZ

• voštinový bubon
• ovládanie M Touch, asistent prania, 

WiFiConn@ct
• max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
• CapDosing, AddLoad, SteamCare, AllWater
• automatické dávkovanie TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• ukazovateľ denného času, Eko informácie, 

funkcia Škvrny, osvetlenie bubna, zvuková 
signalizácia

• špeciálne programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, 
športová bielizeň, športová obuv, outdoor, 
impregnácia, perie, periny, záclony, vankúš, 
vlna, hodváb, čistenie prístroja

• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Odporúčaná predajná cena 
2 490 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie M Touch, asistent sušenia, 

WiFiConn@ct
• systém sušenia PerfectDry
• SteamFinish, FragranceDos2, AddLoad
• ukazovateľ denného času, osvetlenie 

bubna, Eko informácie, zvuková signalizácia
• programy: automatika plus, bavlna, ľahko 

ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná 
úprava vlny / hodvábu, bavlna hygiena, 
konečná úprava parou, košele, expres, 
jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, 
outdoor, impregnácia, vankúše, predžeh-
lenie, teplý vzduch, studený vzduch, 
program kôš

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnosť zmeny závesu dvierok
• trieda energetickej účinnosti A+++ (-10 %)
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Odporúčaná predajná cena 
2 490 €
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Diza jnový rad   ChromeEdit ion

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek

Automatická práčka WED 135* 
11ED1351CZ

Sušička bielizne TEB 155 WP* 
12EB1552CZ

• voštinový bubon
• ovládanie DirectSensor (biely text)
• max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
• funkcia CapDosing, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času
• špeciálne programy: impregnácia,  

košele, vlna
• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
 
 
 
Odporúčaná predajná cena 
899 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie DirectSensor (biely text)
• systém sušenia PerfectDry
• FragranceDos, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, osvetlenie bubna
• programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, 

jemná bielizeň, konečná úprava vlny, 
košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, 
impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch

• integrovaný odvod kondenzátu
• trieda energetickej účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
 
Odporúčaná predajná cena 
899 €

Automatická práčka WEG 675* 
11EG6755CZ

Sušička bielizne TEF 655 WP* 
12EF6552CZ

• voštinový bubon
• funkcia CapDosing, AddLoad
• automatické dávkovanie TwinDos
• ovládanie ComfortSensor (biely text), 

WiFiConn@ct
• max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
• časová predvoľba, indikácia zostávajú-

ceho času, osvetlenie bubna, zvuková 
signalizácia

• špeciálne programy: automatika plus,  
športová bielizeň, outdoor, impregnácia, 
vlna, hodváb, čistenie prístroja

• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
Odporúčaná predajná cena 
1 229 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie DirectSensor (biely text)
• systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
• FragranceDos2, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajú-

ceho času, osvetlenie bubna, zvuková 
signalizácia

• programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, 
jemná bielizeň, konečná úprava vlny, 
košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, 
impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch

• integrovaný odvod kondenzátu
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
 
Odporúčaná predajná cena 
1 099 €

Automatická práčka WEI 875 WPS* 
11EI8756CZ

Sušička bielizne TEJ 675 WP* 
12EJ6752CZ

• voštinový bubon
• ovládanie ComfortSensor (biely text),  

WiFiConn@ct
• max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
• funkcia CapDosing, AddLoad
• automatické dávkovanie TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, Eko informácie, funkcia Škvrny, 
osvetlenie bubna, zvuková signalizácia

• špeciálne programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, športová 
bielizeň, outdoor, impregnácia, perie, 
periny, záclony, vankúš, vlna, hodváb, 
čistenie prístroja

• samočistiaci zásobník AutoClean
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
Odporúčaná predajná cena 
1 549 €

• voštinový bubon, objem 120 l
• ovládanie ComfortSensor (biely text), 

WiFiConn@ct
• systém sušenia PerfectDry
• FragranceDos2, AddLoad
• časová predvoľba, indikácia zostávajúceho 

času, osvetlenie bubna, Eko informácie, 
zvuková signalizácia

• programy: automatika plus, bavlna, ľahko 
ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná 
úprava vlny, konečná úprava hodvábu, 
košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, 
športová bielizeň, outdoor, impregnácia, 
vankúše, predžehlenie, teplý vzduch, 
studený vzduch, program kôš

• integrovaný odvod kondenzátu
• trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
Odporúčaná predajná cena 
1 549 €

* Akciový model
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Automatická práčka so sušičkou 
WTH 130 WPM
11TH1304CZ

Automatická práčka so sušičkou 
WTZH 130 WPM
11ZH1304CZ

• voštinový bubon
• kapacita pri praní/sušení: 7/4 kg
• automatické dávkovanie TwinDos
• systém PowerWash, funkcia CapDosing
• SteamCare, funkcia Škvrny, osvetlenie 

bubna
• automatické vyplachovanie filtra 

na zachytenie vlákien
• špeciálne programy: QuickPower, 

automatika, outdoor, impregnácia, vankúš, 
bavlna hygiena

•  predpripravené pre Miele@home 
(nutné dokúpiť XKM 3100 W)

•  odstreďovanie 400–1 600 ot./min.
•  trieda energetickej účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 637

 
 
Odporúčaná predajná cena 
2 349 €

• voštinový bubon
• kapacita pri praní/sušení: 8/5 kg
• automatické dávkovanie TwinDos
• systém PowerWash, funkcia CapDosing
• SteamCare, funkcia Škvrny, osvetlenie 

bubna
• automatické vyplachovanie filtra 

na zachytenie vlákien
• špeciálne programy: QuickPower, 

automatika, outdoor, impregnácia, vankúš, 
bavlna hygiena

•  predpripravené pre Miele@home 
(nutné dokúpiť XKM 3100 W)

•  rozpoznanie množstva naplnenia 
a odporúčané dávkovanie

•  odstreďovanie 400–1 600 ot./min.
•  trieda energetickej účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 714

Odporúčaná predajná cena 
2 699 €

Automat ické práčky so sušičkou
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Automat ická práčka s horným plnením

Automatická práčka 
s horným plnením W 667*
11066701CZ

• voštinový bubon
•  odstreďovanie 400–1 200 ot./min.
• indikácia priebehu programu
•  patentovaná konštrukcia vane GlaronK
•  otváranie dvierok Comfort-Lift
• automatická pozície a aretácia bubna
• špeciálne programy: automatika, vlna 

(ručné pranie), košele, expres 20
•  trieda energetickej účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 454 × 900 × 600

 
 
 
 
Odporúčaná predajná cena 
1 299 €

Žehl iace systémy

Fashion Master B 3847 
13384721OER

Mandl B 990 
13099002D

Mandl B 995 
13099502D

•  žehlička s voštinovou štruktúrou
•  nadstavec s nepriľnavou plochou
•  Steamer pre žehlenie zavesených textílií
•  1-riadkový displej
•  1-2-Lift systém pre jednoduché zloženie 

a rozloženie prístroja
•  funkcia nafúknutia a odsávania vzduchu
•  automatické odvápňovanie 

a preplachovanie
•  funkcia Auto-Off a CoolDown
•  tlak 4 bar
•  š × v × h (mm): 470 × 970 × 1 480

 
Odporúčaná predajná cena 
1 799 €

•  vysoký prítlak 0,35 N/cm2

•  široký žehliaci valec s veľkým priestorom 
na skladanie

• voľba teploty podľa druhu textílie
• nastaviteľná rýchlosť valca
•  odkladacia tyč
•  automatická ochrana prstov, núdzové 

odblokovanie
• komfortný sklápací mechanizmus
• š × v × h (mm): 959 × 985 × 380

 
 
Odporúčaná predajná cena 
1 499 €

•  vysoký prítlak 0,35 N/cm2

•  funkcia pary, objem zásobníka pary 0,84 l
•  široký žehliaci valec s veľkým priestorom 

na skladanie
• voľba teploty podľa druhu textílie
• nastaviteľná rýchlosť valca
•  odkladacia tyč
•  automatická ochrana prstov, núdzové 

odblokovanie
• komfortný sklápací mechanizmus
• š × v × h (mm): 959 × 985 × 380

 
Odporúčaná predajná cena 
1 679 €

* Akciový model
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Pracie a ošetru júce prostr iedky

Kartuša UltraPhase 1

Caps Sport

Caps Booster

UltraWhite

Kartuša UltraPhase 2

Caps WoolCare

Caps CottonRepair

UltraColor

Caps Collection

Caps DownCare

Caps Aqua

UltraDark

•		dvojzložkový	prací	prostriedok	na	farebnú	i	bielu	
bielizeň

•		vďaka	automatickému	dávkovaniu	nehrozí	
nadmerné	dávkovanie

•		vynikajúca	schopnosť	odstraňovania	škvŕn	
aj	pri	nízkych	teplotách

•		obsah:	1,4	l	na	37	pracích	cyklov

Odporúčaná	predajná	cena 
14 €

•		balenie	6	kapsúl	na	športové	oblečenie
•		neutralizuje	nepríjemné	pachy
•		zachováva	žiarivosť	farieb
•		zachováva	tvar	textílií,	vhodné	aj	na	flísové	

oblečenie
•		obsahuje	6×	Sport

Odporúčaná	predajná	cena 
7 €

•		balenie	6	kapsúl	na	odolné	škvrny
•		pomáha	odstrániť	i	silné	znečistenie,	

ako	sú	napr.	škvrny	od	mastnoty	alebo	ovocia
•		vhodné	na	bielu	i	farebnú	bielizeň
•		obsahuje	6×	Booster

	
	
	
Odporúčaná	predajná	cena 
7 €

•		prášok	na	bielu,	svetlú	a	silne	znečistenú	
stálofarebnú	bielizeň

•		vynikajúca	schopnosť	odstraňovania	škvŕn	
aj	pri	nízkych	teplotách

•		obsah:	2,7	kg	na	49	pracích	cyklov

	
Odporúčaná	predajná	cena 
23 €

•		dvojzložkový	prací	prostriedok	na	farebnú	i	bielu	
bielizeň

•		vďaka	automatickému	dávkovaniu	nehrozí	
nadmerné	dávkovanie

•		vynikajúca	schopnosť	odstraňovania	škvŕn	
aj	pri	nízkych	teplotách

•		obsah:	1,4	l	na	50	pracích	cyklov

Odporúčaná	predajná	cena 
14 €

•		balenie	9	kapsúl	na	vlnu	alebo	inú	jemnú	bielizeň
•		špeciálne	zloženie	s	pšeničnými	proteínmi	

a	formulou	na	ochranu	farieb
•		komponenty	chrániace	vlákna	pred	splstnatením
•		obsahuje	9×	WoolCare

	
Odporúčaná	predajná	cena 
7 €

•		balenie	3	kapsúl	na	bavlnené	textílie
•		viditeľne	obnoví	textílie	jediným	vypraním
•		špeciálna	receptúra	Miele	s	technológiou	

Novozymes
•		odstráni	žmolky	a	obnoví	intenzitu	a	žiarivosť	farieb
•		odporúčame	používať	max.	1–2×	ročne	pre	danú	

textíliu
•		obsahuje:	3×	CottonRepair

Odporúčaná	predajná	cena 
15 €

•		tekutý	prací	prostriedok	na	farebnú	bielizeň
•		obsahuje	špeciálnu	formulu	na	ochranu	farieb
•		vynikajúca	schopnosť	odstraňovania	škvŕn	

aj	pri	nízkych	teplotách
•		obsah:	2	l	na	36	pracích	cyklov

	
Odporúčaná	predajná	cena 
16 €

•		balenie	6	rôznych	kapsúl
•		kapsuly	s	pracími	prostriedkami:	Sport,	DownCare,	

WoolCare	a	CottonRepair
•	kapsule	s	ošetrujúcim	prostriedkom:	aviváž	Aqua
•	kapsule	s	doplnkovým	prostriedkom:	Booster	

na	silné	znečistenie	

Odporúčaná	predajná	cena 
7 €

•		balenie	6	kapsúl	pre	páperové	textílie
•		zachováva	priedušnosť	a	elasticitu	peria
•		efektívne	čistenie	a	šetrná	starostlivosť	vďaka	

lanolínu
•		perie	sa	nezlepuje	a	ostáva	nadýchané
•		obsahuje	6×	DownCare

Odporúčaná	predajná	cena 
7 €

•		balenie	9	kapsúl	s	avivážou	Aqua
•		vhodné	na	froté	oblečenie
•		pre	mäkkú	a	hebkú	bielizeň	so	sviežou	vôňou
•		obsahuje	9×	aviváž

	
	
	
	
Odporúčaná	predajná	cena 
6 €

•		tekutý	prací	prostriedok	na	tmavú	a	čiernu	bielizeň
•		obsahuje	špeciálnu	formulu	na	ochranu	farieb
•		chráni	oblečenie	pred	vyblednutím
•		vynikajúca	schopnosť	odstraňovania	škvŕn	

aj	pri	nízkych	teplotách
•		obsah:	1,5	l	na	60	pracích	cyklov

Odporúčaná	predajná	cena 
15 €
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WoolCare

Sport

 
Vône do sušičky

Páperie

Odvápňovací prostriedok pre práčky 
a umývačky

Impregnácia

Čistiaci prostriedok 
IntenseClean

Aviváž Outdoor

•  tekutý prací prostriedok na vlnu a jemnú bielizeň
•  špeciálne zloženie s pšeničnými proteínmi 

a formulou na ochranu farieb
•  zložky chrániace vlákno pred splstnatením
•  obsah: 1,5 l na 37 pracích cyklov

 
 
Odporúčaná predajná cena 
15 €

•  špeciálny prací prostriedok na športové oblečenie
•  neutralizuje nepríjemné pachy
•  šetrne čistí a stará sa o stálosť farieb
•  zachováva tvarovú stálosť aj u flísových tkanín
•  obsah: 250 ml na 13 pracích cyklov

 
 
 
Odporúčaná predajná cena 
14 €

•  pre sviežu, dlhotrvajúcu vôňu bielizne po dobu 
až 4 týždňov

•  pre príjemne hebkú a voňavú bielizeň
•  varianty: Aqua, Nature, Cocoon, Orient a Rose
•  obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklov sušenia

 
 
Odporúčaná predajná cena 
11 €

•  špeciálny prací prostriedok na textílie plnené perím
•  zachováva elasticitu peria a priedušnosť 

páperového oblečenia
•  perie sa spätne premastí a ostáva nadýchané
•  zachováva funkčné vlastnosti špeciálnych 

moderných tkanín
•  obsah: 250 ml na 13 pracích cyklov

 
Odporúčaná predajná cena 
14 €

•  vhodný na dôkladné vyčistenie prístroja
•  odstraňuje vápenaté usadeniny
•  vďaka kyseline citrónovej neutralizuje nepríjemné 

pachy
•  použitie podľa potreby 1–3× ročne
•  obsah: 250 g (dávka na jedno použitie)

 
Odporúčaná predajná cena 
8 €

•  špeciálny impregnačný prostriedok na záverečnú 
úpravu textílií

•  impregnuje športové oblečenie proti vlhkosti, vetru 
a nečistotám

•  zachováva priedušnosť textílií
•  na prvotné ošetrenie odporúčame špeciálny 

prostriedok Miele Outdoor
•  obsah: 250 ml na 4 impregnácie

Odporúčaná predajná cena 
18 €

•  efektívne čistenie práčky alebo umývačky 
v prípade, ak je prístroj používaný už dlhšiu dobu

•  odstraňuje silné vápenaté usadeniny a zvyšky 
mastnoty

•  odstraňuje nepríjemné pachy
•  použitie podľa potreby 1–3× ročne
•  obsah 200 g (dávka na jedno použitie)

Odporúčaná predajná cena 
11 €

•  mimoriadne vhodná na froté bielizeň
•  pre mäkkú, hebkú bielizeň a sviežu vôňu
•  zabraňuje vzniku elektrostatického náboja pri sušení
•  obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklov

 
 
 
Odporúčaná predajná cena 
10 €

•  špeciálny prací prostriedok na outdoorové 
a funkčné oblečenie

•  čistí šetrne a efektívne do hĺbky vlákien
•  vhodný na membránové textílie
•  zachováva funkčné vlastnosti špeciálnych 

moderných tkanín
•  obsah: 250 ml na 13 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena 
14 €
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Pr ís lušenstvo

Montážna súprava WTV 501

Montážna súprava WTV 512

Kôš do sušičky bielizne TK 111

Podstavec so zásuvkou WTS 510

Dvojitá prípojka odpadu so spätnou
klapkou CZGIE001

Kôš do sušičky bielizne TRK 555 (obr.)

Prázdny zásobník 1

Podstavec so zásuvkou WTS 410

Prázdny zásobník 2

Montážna súprava WTV 502 Montážna súprava WTV 511

•  pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
•  bez pracovnej dosky
•  výška 2,5 cm
•  pre práčky radu W1
•  kombinácia so sušičkou radu T1 ChromeEdition

Odporúčaná predajná cena 
69 €

•  pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
•  so zásuvkou a pracovnou doskou
•  výška 12 cm
•  pre práčky radu W1
•  kombinácia so sušičkou radu T1 WhiteEdition

 
 
 
 
Odporúčaná predajná cena 
239 €

•  pre sušičky radu T 7000, T 8000, T 9000

Odporúčaná predajná cena 
79 €

•  veľkorysý úložný priestor napr. na pracie prostriedky
•  vhodný pre samostatne stojacu práčku alebo 

sušičku
•  výška 35 cm
•  pre práčky radu W1 a sušičky radu T1

Odporúčaná predajná cena 
549 €

• na pripojenie odpadu z práčky a sušičky 
do jedného podomietkového sifónu

Odporúčaná predajná cena 
25 €

•  pre sušenie textílií, ktoré môžu byť sušené 
v sušičke, ale je pre ne lepšie, keď sa neotáčajú 
v bubne (napr. obuv, plyšové hračky)

•  pre sušičky radu T1

•  doplniteľný zásobník s objemom 1,5 l pre práčky 
W1 TwinDos

•  na dávkovanie iných tekutých pracích prostriedkov
•  pre možnosť využitia je nutné zakúpiť i zásobník 2

 
Odporúčaná predajná cena 
25 €

•  veľkorysý úložný priestor napr. na pracie prostriedky
•  vhodný pre samostatne stojacu práčku alebo 

sušičku
•  výška 30 cm
•  pre práčky radu W 2000, W 3000, W 5000 a sušičky 

radu T 4000, T 8000

 
 
 
Odporúčaná predajná cena 
479 €

•  doplniteľný zásobník s objemom 1,5 l pre práčky 
W1 TwinDos

•  na dávkovanie iných tekutých pracích prostriedkov
•  pre možnosť využitia je nutné zakúpiť i zásobník 1

 
Odporúčaná predajná cena 
25 €

•  pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
•  bez pracovnej dosky
•  výška 2,5 cm
•  pre práčky radu W1
•  kombinácia so sušičkou radu T1 WhiteEdition

Odporúčaná predajná cena 
69 €

•  pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
•  so zásuvkou a pracovnou doskou
•  výška 12 cm
•  pre práčky radu W1
•  kombinácia so sušičkou radu T1 ChromeEdition

Odporúčaná predajná cena 
239 €
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Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Prevádzkareň
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Tel.: 02/32 113 512

Zákaznícka servisná linka
0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet
www.miele.sk

Miele e-shop
shop.miele.sk        

(D)   Miele & Cie.KG, Gü̈tersloh 

(A)   Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg

(AUS)  Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne

(B)   N   .V. Miele S.A., Mollem

(CDN)  Miele Limited, Vaughan/Ontario

(CH)  Miele AG, Spreitenbach

(CL)   Miele Ltda., Santiago de Chile

(CN)   Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai

(CZ)   Miele, spol. s r.o., Brno

(DK)   Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen

(E)   Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid

(EST)   Miele OÜ, Tallinn

(F)   Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris

(FIN)   Miele Oy, Vantaa/Helsinki

(GB)   Miele Company Ltd., Abingdon

(GR)   Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen

(H)   Miele Kft., Budapest

(HK)   Miele Hong Kong Ltd., Hongkong

(HR)   Miele d.o.o., Zagreb

(I)   Miele Italia G.m.b.H., Eppan

(IND)   Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi

(IRL)   Miele Ireland Ltd., Dublin

(J)   Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio

(KZ)   Miele LLP, Almaty

(L)   Miele s.à.r.l., Luxemburg

(LT)   Miele Appliances UAB, Vilnius

(LV)   Miele SIA, Riga

(MAL)  Miele Sdn Bhd, Malaysia

(MEX)  Miele S.A. de C.V., Mexiko City

(N)  Miele AS, Rud/Oslo

(NL)  Miele Nederland B.V., Vianen

(NZ)  Miele New Zealand Ltd., Auckland

(P)  Miele Portuguesa Lda.,

  Carnaxide/Lissabon

(PL)   Miele Sp. z o. o., Warschau

(RO)   Miele Appliances SRL, Otopeni

(ROK)   Miele Korea Ltd., Seoul

(RU)   OOO Miele CIS, Moskau

(S)   Miele AB, Solna/Stockholm

(SGP)   Miele Pte. Ltd., Singapur

(SLO)   Miele d.o.o., Ljubljana

(SRB)   Miele d.o.o., Belgrad

(TR)   Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul

(UA)   Miele LLC, Kiew

(UAE)   Miele Appliances Ltd., Dubai

(USA)   Miele, Inc., Princeton/New Jersey

(ZA)   Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Istota originálu

Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike


