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Dobrodošli pri Mieleju

"Immer besser" (Vedno boljši) – moto, ki sta ga izbrala najina 
pradeda kmalu za tem, ko sta ustanovila podjetje. Če želimo 
biti uspešni, je pomembno, da se razlikujemo od konkurence. 
In v resnici obstajata samo dva načina, da to dosežemo: lah-
ko smo boljši ali pa cenejši. Oboje hkrati ne bo nikoli mogoče. 
Odločili smo se za prvo možnost – biti boljši. Temu motu je 
podjetje Miele zvesto že več kot stoletje.

"Immer besser" (Vedno boljši) – za nas to pomeni, da želimo 
potrošnikom ponuditi izvrstno kakovost in odlično storitev. Pri 
pralnih in sušilnih strojih mora biti na primer prvovrstna učin-
kovitost pranja popolnoma usklajena s kar najbolj nežnim rav-
nanjem s perilom. Jedi, pripravljene v klasični ali parni pečici, 
morajo predstavljati čisti užitek. Za vse Mielejeve aparate so 
značilni izjemna priročnost za uporabnika, ekonomično delo-
vanje in eleganten dizajn. Odzivi potrošnikov, ki uporabljajo 
aparate Miele, nam omogočajo pridobivanje informacij o tem, 
katere izboljšave bi bile zaželene na različnih področjih. Tako 
dosegamo svoj cilj – ponuditi izdelke vrhunske kakovosti. Ko 
govorimo o gospodinjskih aparatih, kakovost pomeni tudi tr-
pežnost in zanesljivost. Prav zato je Miele edini proizvajalec, 
ki izdeluje in preizkuša vse svoje aparate tako, da vzdržijo 
vsaj 20 let, in zagotavlja, da so najpomembnejši rezervni deli 
na voljo več kot 20 let.

"Immer besser" (Vedno boljši) – dandanes to pomeni tudi vse 
močnejše prizadevanje za družbeno odgovornost. Trajno-
stnost je cilj, v katerega je podjetje Miele usmerjeno z vso 
predanostjo. To na primarni ravni vključuje zmanjševanje po-
rabe električne energije, vode in detergentov, na višji pa tudi 
proizvodnjo, ki varčuje z viri. Enako odgovornost čutimo tudi 
do ljudi, ki delajo za nas. Miele je kot prvo podjetje v Nemčiji 
prejelo certifikat po SA 8000, mednarodnem standardu na 
področju družbene odgovornosti za poštene delovne pogoje 
in pravice zaposlenih. Naši dobavitelji in zastopniki so deležni 
partnerskega odnosa in vzajemnega spoštovanja. Trajno-
stnost ima torej mnogo obrazov, naš cilj pa je, da tudi na tem 
področju dosežemo vrhunskost.

Biti vedno boljši je naš moto že več kot 100 let. Obljubljamo, 
da se to ne bo spremenilo. 
 

Dr. Markus Miele                      Dr. Reinhart Zinkann
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IMMER BESSER 
Obljuba blagovne znamke Miele

Blagovna znamka Miele
V mnogih državah je Miele najbolj zažele-
na blagovna znamka na svojem področju. 
Na domačem nemškem trgu je bil Miele 
leta 2013 med vsemi panogami izbran celo 
za najboljšo blagovno znamko izdelkov 
vseh časov (»best brand ever«). Takšna 
blagovna znamka pa pove tudi nekaj o 
svojem uporabniku: Mielejevi kupci so 
usmerjeni v kakovost in pri svojih gospo-
dinjskih aparatih postavljajo visoke zahte-
ve glede dizajna, udobja in prijaznosti do 
okolja. Kdor kupi Miele, pokaže svoj 
odnos do sveta.

Številni dobri razlogi govorijo v prid 
aparatom Miele.  
V nadaljevanju jih preberite šest.
Vse od ustanovitve leta 1899 Miele sledi 
svojemu vodilu »vedno boljši«, ki pomeni: 
prizadevamo si za to, da bi bili 
»vedno boljši« od drugih ponudnikov in 
hkrati »vedno boljši«, kot smo že. Za naše 
stranke to pomeni pomirjujočo zavest, da 
so dobile najboljše aparate, kar jih lahko 
pričakujejo za svoj denar. Zato je podjetje 
Miele edinstveno. Odločitev za Miele je 
modra odločitev – verjetno za vse življenje.

Servis Miele
Mielejeve stranke uživajo prednostno obravnavo: to zagotavlja 
naša hitra in učinkovita servisna služba. 

Dizajn Miele 
Nobena druga blagovna znamka gospodinjskih aparatov ne 
predstavlja čistih oblik in brezčasne elegance tako kot Miele. 
Nikjer drugje ne najdete primerljive raznolikosti harmoničnih 
oblikovnih linij in barvnih svetov za svoje vgradne kuhinjske 
aparate. Nihče drug dizajna svojih aparatov ne usklajuje tako 
skrbno. Vseeno je, kateri stil pohištva imate najraje: Miele se vam 
popolno prilagodi.

Udobje Miele 
Naj gre za klasičen vrtljivi gumb, nevsiljive senzorske tipke ali 
visoko odzivni prikazovalnik na dotik kot pri vašem pametnem 
telefonu: upravljanje aparatov Miele je preprosto in zabavno. 
Poleg tega se aparati tako v kuhinji kot pri pranju perila odlikujejo 
s številnimi udobnimi in zanesljivimi avtomatskimi programi, ki 
zagotavljajo odličen končni rezultat, ter z veliko ljubezni do 
detajlov. Z aparati Miele je življenje lepše!

Tehnologija Miele
Miele je sinonim za najboljše rezultate pri minimalni porabi 
energije. To velja tako za higienično in nežno nego vašega perila, 
talnih oblog in posode kot tudi za raznolika kulinarična doživetja 
pri kuhanju in peki. Za to skrbi premišljena tehnologija s številnimi 
inovativnimi značilnostmi opreme, ki jih ponuja samo Miele. To 
dokazujejo številna prva mesta na najbolj priznanih testih izdelkov 
po vsem svetu.

Kakovost Miele
Že več kot 100 let velja: na Miele se lahko zanesete, naši aparati 
vas ne pustijo na cedilu. Kot edini proizvajalec v panogi svoje 
izdelke testiramo na 20 let življenjske dobe. Enkrat Miele, vedno 
Miele: Mielejeve stranke po vsem svetu ostajajo zveste blagovni 
znamki Miele in jo priporočajo tudi drugim. Tudi za prihodnost 
vam lahko obljubimo, da pri kakovosti in dolgi življenjski dobi ne 
bomo sklepali kompromisov.
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Pregled vrst modelov 
Tukaj si lahko ogledate vrste modelov pralnih in sušilnih strojev,  
ki so vam na voljo.

Modeli pralnih strojev Miele

Pralno-sušilni stroji
Ti stroji združujejo visokokakovo-
stni pralni stroj za polnjenje od 
spredaj in kondenzacijski sušilni 
stroj. Idealni so za zahtevne ljudi z 
malo prostora.

Pralni stroji za polnjenje od 
zgoraj
Ti kompaktni stroji zavzamejo 
malo prostora. Ker jih upravljate 
od zgoraj, imate pred njimi na 
voljo več prostora. 

Pralni stroji za polnjenje od 
spredaj
Ti pralni stroji so še posebej 
priročni za polnjenje, praznjenje in 
upravljanje od spredaj. Zaradi 
različnih možnosti postavitve 
(stolp, vgradnja pod pult itd.) lahko 
te aparate namestite v večino 
prostorov.

Sušilni sistemi Miele

Kondenzacijski sušilni stroji
Kondenzacijski sušilni stroj vam 
omogoča, da ga namestite, kjer 
koli želite, saj je za postavitev 
potrebna samo električna 
vtičnica. Vlažnega zraka ne 
oddaja v okolje, ampak ga ohladi 
v zaprtem zračnem krogotoku. 

Sušilni stroji s toplotno črpalko
Mielejevi posebej varčni sušilni 
stroji s toplotno črpalko nudijo 
enako priročnost in prilagodljivost 
kot običajni kondenzacijski sušilni 
stroji, vendar porabijo do 50 % 
manj energije.
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Pregled možnosti postavitve 
Tukaj si lahko ogledate možnosti postavitve, ki so vam na voljo,  
če želite kombinirati pralni in sušilni stroj.

Pralno-sušilni stolp 
Če nimate dovolj prostora, da bi stroja postavili enega poleg 
drugega, lahko večino Mielejevih pralnih in sušilnih strojev 
postavite v priročen pralno-sušilni stolp. Pri tej postavitvi je 
pralni stroj vedno nameščen pod sušilnim strojem. Miele nudi 
različne komplete za stabilno povezavo obeh strojev. 
Nekateri, na primer model WTV 511, so opremljeni s 
praktičnim predalom. Predal je idealen za shranjevanje 
dodatkov ali za priročno odlaganje košare za perilo, medtem 
ko polnite ali praznite sušilni stroj.

Side-by-side
Mielejevi pralni in sušilni stroji se tehnično 
in optično popolno ujemajo. To vam omo-
goča postavitev strojev enega ob drugem, 
tako da lahko sveže oprano perilo priročno 
preložite v sušilni stroj. 
Modeli ChromeEdition z nagnjeno  
upravljalno ploščo imajo ergonomske 
prednosti. 

Vgradnja pod pult
Aparate Miele iz oblikovne linije 
ChromeEdition W1in T1, WDA, 
serij W 3000, W 5000, TDA in  
T 8000 z ravno upravljalno ploščo je mo-
goče vgraditi pod pult. Če pokrov stroja 
zamenjate s kompletom za vgradnjo pod 
pult, lahko stroj namestite na primer pod 
pult z višino niše 82 cm. 

Postavitev pod pult
Vse pralne stroje Miele s polnjenjem od 
spredaj je mogoče postaviti pod pult z mi-
nimalno višino niše 85 cm. Pri tej možnosti 
postavitve ni potrebno odstraniti pokrova 
stroja.
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Učinkovitost in trajnostnost

Odgovornost do okolja je pri podjetju Miele tradicija že več kot 110 let. Naše 
naravno okolje je temelj našega obstoja, zato ga želimo zaščititi. Proces se 
začne z izbiro materialov, sledi zagotavljanje učinkovite proizvodnje in na 
koncu, po dolgi življenjski dobi aparatov, okolju prijazna reciklaža. 

Varčno in okolju prijazno pranje 
Mielejevi inženirji vlagajo svoj čas in energijo v iskanje novih načinov, kako 
varčevati z električno energijo. Vsi modeli pralnih strojev W1 brez težav dose-
gajo najvišji razred energijske učinkovitosti A+++ in se uvrščajo med najbolj 
učinkovite in varčne aparate na svetu.

Z novimi pralnimi stroji Miele lahko varčujete z električno energijo in vodo kot 
še nikoli doslej. Pri tem pa se vam ni treba odpovedati popolni čistoči.

Varčno in okolju prijazno sušenje 
V zadnjih 15 letih je Miele – kot pionir v negi perila – zmanjšal porabo električne 
energije pri sušilnih strojih za 60 %. Tako vsi Mielejevi sušilni stroji s toplotno črpalko 
že dosegajo razred energijske učinkovitosti A+++. 

Sušenje perila z močjo narave. Pri Mieleju smo vodilni v tej tehnologiji, pri čemer smo 
zvesti svojemu motu, da smo »vedno boljši«. 
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Novi pralni stroji 
Glavne značilnosti serije

Inovacije podjetja Miele pomenijo 
revolucijo v negi perila 

Novo obdobje v negi perila: z Mielejevo novo 
generacijo aparatov W1 je pranje perila čistejše, 
priročnejše, varčnejše in bolje prilagojeno 
posameznim vrstam perila kot kdaj koli prej. Za 
to revolucionarno čistost pri pranju imajo zasluge 
kar tri svetovne novosti: Mielejev sistem 
PowerWash dokazano izboljša učinkovitost 
pranja. S pomočjo funkcije TwinDos lahko s 
tekočim pralnim sredstvom optimalno operete 
barvno perilo, prvič pa tudi belo perilo. 
CapDosing pa je popoln dodatek za posebne 
potrebe pri pranju. 

PowerWash

TwinDos

CapDosing

Čistejše kot kdaj koli prej! 
Avtomatsko doziranje: z revo-

lucionarnim dvofaznim sistemom ali 
drugimi tekočimi pralnimi sredstvi. 

Čistejše, hitrejše  
in varčnejše pranje z močno 

prho za vaše perilo. 

Optimalni rezultati pranja pri 
perilu, ki zahteva posebno 

obdelavo: doziranje priročnih odmerkov 
posebnih pralnih sredstev, mehčalcev ali 
ojačevalcev pralnega učinka.

Količina polnjenja 8–9 kg 

1600 vr t l j./min. 

Z novimi pralnimi stroji Miele lahko 
varčujete z električno energijo in vodo kot 
še nikoli doslej. 

Pralni stroji Miele imajo kapaciteto 
polnjenja do 9 kg. 

Možnosti števila vrtljajev centrifuge med 
ožemanjem do 1600 vrtlj./min.

Učinkovitost pranja: vrhunska! 
Energi jska učinkovi tost  
A+++



16 17
1)Poročilo o preizkusu: WL 6401/13 
* Odvisno od modela.

SVETOVNA NOVOST! 
PowerWash 

Mielejev sistem PowerWash* predstavlja revolucijo v 
pranju perila.

Perilo opere tako učinkovito in hitro, kot to ni bilo mogoče še nikoli 
doslej v negi perila. Sistem PowerWash obsega dve značilnosti 
vrhunske učinkovitosti: »intenzivno pršenje luga« in program 
»QuickPowerWash«.  
Inteligentni princip intenzivnega pršenja luga zagotavlja izjemen 
rezultat pranja pri aparatih Miele. Optimalno kroženje luga omogoča, 
da je učinkovitost pralnega sredstva polno izkoriščena, učinek pranja 
pa se izboljša za 10 %.
Čistoča, ki ni samo vidna, ampak jo je mogoče tudi objektivno 
izmeriti1). S programom QuickPowerWash se perilo opere v manj kot 
eni uri, ne da bi bili rezultati pranja kaj manj popolni.

Zelo dober učinek pranja v manj kot 1 uri1)

Neodvisni strokovnjaki potrjujejo: priznani inštitut za 
uporabne raziskave WfK v Krefeldu, Nemčija, je 
preizkusil občutno izboljšan učinek pranja, ki ga 
imajo novi pralni stroji Miele s funkcijo intenzivnega 
pršenja luga, ki je del sistema PowerWash: 

Najboljši učinek pranja: vsaj 10 % boljši kot prej1)



1918 * Odvisno od modela.

SVETOVNA NOVOST! 
TwinDos

Povsem avtomatsko doziranje

Popolni rezultati pranja 
Miele predstavlja revolucijo v negi perila: noben drug sistem za 
tekoče pralno sredstvo ne opere belega in barvnega barvila tako 
temeljito, kot to stori dvofazni sistem podjetja Miele, kar 
dokazujejo obsežni testi. 

Skrivnost odličnega učinka pranja je v dveh komponentah 
tekočega pralnega sredstva, UltraPhase 1 in UltraPhase 2, ki ju 
stroj sprosti iz ločenih kartuš v idealnem trenutku med procesom 
pranja – povsem avtomatsko.

Velika prednost takšnega načina doziranja je, da lahko zdaj prvič 
popolno operete tako barvno kot belo perilo s tekočim pralnim 
sredstvom. To je revolucija v negi perila, saj običajna tekoča pral-
na sredstva ne vsebujejo belil. To je možno samo z Mielejevim 
dvofaznim sistemom, ki sprošča potrebne aktivne snovi v fazah.

TwinDos 
Povsem avtomatsko doziranje – TwinDos nudi dve 

možnosti: priloženi posodi lahko napolnite s tekočim pralnim 
sredstvom ali mehčalcem ali pa uporabite Mielejev dvofazni 
sistem. Na ta način bo vaše belo in barvno perilo brezhibno čisto. 
Za najboljšo učinkovitost TwinDos sprosti sredstvi UltraPhase 1 in 
UltraPhase 2 v ustreznem trenutku med procesom pranja.  
Tako Miele doseže najboljši učinek pranja in ponuja najboljši 
sistem za odmerjanje tekočega pralnega sredstva na trgu z enim 
samim dotikom tipke.
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SVETOVNA NOVOST! 
CapDosing

Preprosto doziranje – popolni rezultati 
Bi radi dosegli popolne rezultate pranja pri perilu, ki zahteva 
posebno obdelavo, kot so volnena oblačila ali oblačila za 
aktivnosti na prostem, z zelo malo truda? V ta namen vam zdaj 
nudimo kapsule Miele. Te majhne kapsule preprosto položite v 
prekat za mehčalec. Pralni stroj Miele nato sprosti vsebino 
kapsul v ravno pravem trenutku med procesom pranja – 
povsem avtomatsko.

Za posebne potrebe pri pranju trenutno nudimo 10 različnih 
vrst kapsul Miele: 5 posebnih pralnih sredstev (Sport, Down, 
Outdoor, WoolCare, SilkCare), 3 mehčalce (Aqua, Nature, 
Cocoon), impregnacijsko sredstvo in ojačevalec pralnega 
učinka kot dodatek, ki odstrani trdovratno umazanijo. 
Preizkusite jih – enostavna uporaba in zanesljivi rezultati vas 
bodo navdušili. 
Oblačila, ki zahtevajo posebno nego in ki ste jih doslej morali 
odnesti v čistilnico, lahko zdaj popolno operete tudi s 
kapsulami Miele. Tako boste prihranili čas in denar.

CapDosing
Priročne kapsule: doziranje priročnih odmerkov 

posebnih pralnih sredstev, mehčalcev, impregnacijskega 
sredstva ali ojačevalca pralnega učinka.
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Upravljalnik programov
Pameten in edinstven: s 5 

programskimi možnostmi Miele izpolni 
vaše osebne zahteve z enim samim 
pritiskom na tipko. 

Možnost »Madeži«
Vsak madež je drugačen: zato 

lahko Mielejeve programe pranja natančno 
prilagodite različnim vrstam madežev. 

Mešanica perila 
Znaten prihranek: s tem 

posebnim programom lahko skupaj 
operete različne vrste perila. 

Številni argumenti govorijo v prid aparatov Miele
Pregled drugih prednosti* pralnih strojev Miele

Merilnik pretoka 
Niti kapljica preveč: dovod vode je 
odmerjen izjemno natančno. Za zanesljivo 
varčno delovanje.

Motor ProfiEco 
Močan in varčen: z Mielejevim motorjem 
ProfiEco bo perilo oprano učinkovito, tiho 
in varčno. Vedno znova. 

Količinska avtomatika
Manjša napolnjenost, manjša poraba vode 
in električne energije. 
Povsem avtomatsko. 

EcoFeedback 
Poraba pod nadzorom: ta funkcija vam 
daje popoln nadzor nad porabo električne 
energije in vode. 

Nizka poraba
Varčni in učinkoviti: skoraj vsi pralni stroji 
Miele dosegajo najvišji razred energijske 
učinkovitosti A+++. 

SteamCare 
Naredi likanje skoraj nepotrebno: funkcija 
SteamCare zgladi perilo že med pranjem.

Predal za pralna sredstva 
AutoClean – patentiran1) 

Brez ostankov v predalu za pralno 
sredstvo: po koncu vsakega programa 
pranja močni curki vode temeljito očistijo 
predal.

Sistem Waterproof (WPS)
Dvojna varnost: v primeru izliva dvojni 
magnetni ventil zapre dotok vode 
neposredno pri vodni pipi. 

Zajamčena zaščita pred izlivom vode2)

Maksimalna varnost: Miele povrne stroške 
za morebitno materialno škodo, ki je 
posledica okvare sistema za zaščito pred 
izlivom vode – velja za obdobje 20 let.

Prednastavitev zagona in prikaz preo-
stalega časa
Vse po načrtu: nastavite stroj tako, da 
začne prati, ko vam ustreza – v skladu z 
vašim dnevnim urnikom. 

Osvetlitev bobna
Razsvetljenje: v popolno osvetljenem 
satastem bobnu ne morete spregledati 
nobenega kosa perila, ko praznite stroj.

*Odvisno od modela. 1)Evropski patent EP 2 022 884 B1 2)Glejte tudi slovarček izrazov. Podrobne informacije so navedene v pogojih garancije za zaščito pred izlivom vode.

Sistem WaterControl (WCS) 
Vse suho: sistem WCS nadzoruje dovod 
vode, zazna puščanje in prisotnost vode v 
prestreznem pladnju.

Intenzivno pršenje luga 
Hitreje, čistejše, varčnejše: inteligentni 
sistem toka vode za izjemno učinkovitost 
pranja.

Satasti boben SoftSteam s 
pripravo na likanje 

Hitra in popolna nega perila: program 
»Glajenje« zgladi vaše perilo, še preden ga 
vzamete iz bobna.

QuickPowerWash 
Hitro ali temeljito? Miele 

izpolnjuje obe zahtevi in doseže odlično 
čistost perila v manj kot eni uri.
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Ekspres 20 
Hitra osvežitev: majhne 

količine rahlo umazanega perila so hitro 
oprane in ponovno pripravljene za 
uporabo.

Tako raznoliki kot vaša oblačila 
Posebni programi*, prilagojeni potrebam posameznih vrst perila

Mešanica perila 
Znaten prihranek: s tem 

posebnim programom lahko skupaj 
operete različne vrste perila. 

Temno perilo 
Intenzivne barve: temna oblačila zaradi 
nežne obdelave med pranjem ohranijo 
svojo intenzivno barvo.

Pernice 
Razrahljano polnilo: odeje, napolnjene s 
perjem in puhom, se nežno operejo in 
optimalno ožamejo. 

Puh 
Poln volumen: oblačila s puhastim 
polnilom, kot so jakne in blazine, ostanejo 
razrahljana in obdržijo svojo obliko.

Avtomatski plus1)

Za mešano perilo: bombaž in 
sintetiko lahko priročno operete skupaj. 

Osvežitev 
Nežno in gladko: suho perilo je optimalno 
osveženo in pripravljeno na likanje. 

Zavese
Bleščeče čisto: avtomatski program 
predpranja odstrani prah in umazanijo, 
nato se zažene postopek intenzivnega 
pranja.

Rahljanje s paro 
Zmanjša potrebo po likanju: ta program za 
vlažno, sveže oprano perilo zmanjša 
potrebo po likanju za polovico. 

* Odvisno od modela.
1)Evropski patent EP 835 955 B2

Higiena 
Trajnostno: višji nivo vode in podaljšan čas 
učinkovanja temperature učinkovito 
uničita pršice in mikroorganizme. 

Vzglavniki 
Prijetno sveže: celo veliki vzglavniki s 
sintetičnim polnilom so videti kot novi.

Impregnacija 
Najboljša učinkovitost: impregnacija 
funkcionalnih oblačil s posebnim pralnim 
sredstvom med postopkom pranja. 

Jeans 
Brez bledenja barv: ta program zagotavlja 
ohranjanje barv in preprečuje, da bi na 
perilu nastala pobledela območja ali gube. 

Plišaste živali 
Prijateljstvo za vse življenje: mehke igrače, 
izdelane iz mešanice materialov, so 
oprane intenzivno, a nežno. 

Novo perilo 
Ohranjena oblika: novo perilo je nežno 
oprano. Ta postopek ohrani njegovo barvo 
in obliko.
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Tako raznoliki kot vaša oblačila 
Posebni programi*, prilagojeni potrebam posameznih vrst perila 

Volna 
Brez krčenja, brez kosmatenja: posebej 
nežen program pranja za vaša občutljiva 
volnena oblačila. 

Sintetika 
Nežno in skrbno: sintetika, ki jo perete s 
tem posebnim programom, dlje časa 
ohrani svoj lep videz in popolno obliko. 

Outdoor 
Pranje brez izgube funkcionalnosti: 
visokokakovostna oblačila za aktivnosti na 
prostem obdržijo svojo funkcionalnost 
vsakem vremenu. 

Športna oblačila 
Fitnes program: športna oblačila so v 
izjemno kratkem času pripravljena, da jih 
ponovno oblečete.

QuickPowerWash 
Hitro in temeljito: čisto perilo v 

manj kot 1 uri.

Svila 
Odlična nega: vse vrste perila brez  
vsebnosti volne, ki zahtevajo ročno pranje, 
se operejo izjemno nežno. 

Športna obutev 
Za prvake: s tem nežnim posebnim 
programom se športni čevlji, primerni za 
pranje, operejo nežno in učinkovito. 

Srajce 
Preprečuje mečkanje: zmanjša gube in 
občutno olajša likanje srajc in bluz. 

* Odvisno od modela.

S širokim naborom posebnih programov Mielejevi pralni in  
sušilni stroji zagotavljajo, da je perilo obdelano natanko tako, 
kot je potrebno. Programi pranja in sušenja se popolno 
dopolnjujejo, kar zagotavlja najboljše rezultate.
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Pravi pralni stroj za vaše potrebe 
Individualni koncepti upravljanja 

ChromeEdition
4-vrstični prikazovalnik TFT z vrtljivim izbirnim gumbom in tipkami 
Prefinjeno: široka izbira dodatnih možnosti in posebnih programov. 

1-vrstični prikazovalnik z vrtljivim izbirnim gumbom in tipkami 
Jasno in pregledno: z mnogimi praktičnimi posebnimi programi in uporabnimi dodatnimi 
funkcijami. 

Najprimernejši Miele za vas 
Inovativni koncepti upravljanja pralnih in sušilnih strojev Miele so zasnovani logično in 
intuitivno: priročen vrtljivi gumb za izbiro programa pranja ali sušenja, jasno in pregledno 
postavljene tipke za dodatne funkcije. Logično zaporedje upravljanja od desne proti levi: 
vklop aparata – izbira programa in dodatnih možnosti – pritisk tipke za zagon. 
Nekateri modeli so opremljeni s prikazovalnikom TFT visoke ločljivosti.  
Mielejeve kategorije aparatov ponujajo raznovrstne različice konceptov upravljanja –  
vendar vse v enotnem dizajnu. To vam omogoča kombiniranje pralnih in sušilnih strojev iz 
različnih kategorij aparatov Miele, saj se njihov videz popolno dopolnjuje.

ChromeEdition
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Pralni stroji, ChromeEditionPralni stroji
ChromeEdition

Tipska/prodajna oznaka WKB 130 WCS WKF 130 WCS PWash WKG 130 WCS TDos
Polnjenje v kg 8,0 8,0 8,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/•/• •/–/• •/–/•
Tečaj vrat desno desno desno
Ožemanje
Maks. število vrtljajev centrifuge 1600 1600 1600
Prekinitev po izpiranju/funkcija »brez ožemanja« •/• •/• •/•
Dizajn
Barva aparata/barva upravljalne plošče lotusno bela lotusno bela lotusno bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba bela bela bela
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena nagnjena
Barva vrat krom krom krom
Prikazovalnik 1 – vrstični 1 – vrstični 1 – vrstični 
Zmogljivost pranja
Sistem PowerWash – • –
TwinDos/AutoDos/LiquidWash –/–/– –/–/– •/–/–
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/– •/• •/•
Nežna skrb za perilo
Satasti boben SoftSteam/satasti boben •/– •/– •/–
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/• –/• –/•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz 
točnega časa •/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlitev bobna/zvočni signal –/• –/• –/•
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku/predal za pralna sredstva 
AutoClean –/• •/• •/•
Comfort-Lift/podvozje na kolescih –/– –/– –/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/A A+++/A A+++/A
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 9900/176,00 9900/156,00 9900/156,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 48/73 48/73 48/73
Motor Profi Eco/motor Profi FP/motor PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Funkcija EcoFeedback – • •
Količinska avtomatsika/merilnik pretoka/uravnavanje količine 
pene •/•/• •/•/• •/•/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 –/–/• •/–/• –/–/•
Srajce/Svila/Volna •/–/• •/•/• •/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregnacija/Pernice –/–/– •/•/• •/•/•
Mešanica perila/Lastni programi –/– –/– –/–
Dodatne možnosti pri pranju
ProgrammManager/Posebej tiho –/– –/– –/–
Kratki/Namakanje/Več vode •/–/• •/–/• •/–/•
Predpranje/Predpranje s timerjem –/– •/– •/–
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/• •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– •/–/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.069,00 1.259,00 1.259,00

Tipska/prodajna oznaka WKH 120 WPS PWash & TDos WKH 130 WPS PWash & TDos WKR 770 WPS PWash & TDos XL
Polnjenje v kg 8,0 8,0 9,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/•/• •/–/• •/–/•
Tečaj vrat desno desno desno
Ožemanje
Maks. število vrtljajev centrifuge 1600 1600 1600
Prekinitev po izpiranju/funkcija »brez ožemanja« •/• •/• •/•
Dizajn
Barva aparata/barva upravljalne plošče lotusno bela lotusno bela lotusno bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba bela bela bela
Izvedba upravljalne plošče ravna nagnjena nagnjena
Barva vrat krom krom krom 
Prikazovalnik 1-vrstični 1-vrstični 4-vrstični TFT
Zmogljivost pranja
Sistem PowerWash • • •
TwinDos/AutoDos/LiquidWash •/–/– •/–/– •/–/–
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/• •/• •/•
Nežna skrb za perilo
Satasti boben SoftSteam/satasti boben •/– •/– •/•
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/• –/• •/–
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz 
točnega časa •/•/– •/•/– •/•/•
Osvetlitev bobna/zvočni signal –/• –/• LED-osvetlitev/•
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku/predal za pralna sredstva 
AutoClean •/• •/• •/•
Comfort-Lift/podvozje na kolescih –/– –/– –/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/A A+++/A A+++/A
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 9900/156,00 9900/156,00 11000/174,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 46/72 46/72 46/72
Motor Profi Eco/motor Profi FP/motor PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Funkcija EcoFeedback • • •
Količinska avtomatsika/merilnik pretoka/uravnavanje količine 
pene •/•/• •/•/• •/•/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 •/–/• •/–/• •/–/•
Srajce/Svila/Volna •/•/• •/•/• •/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/• –/–/• •/•/–
Outdoor/Impregnacija/Pernice •/•/• •/•/• •/•/•
Mešanica perila/Lastni programi –/– –/– •/•
Dodatne možnosti pri pranju
ProgrammManager/Posebej tiho •/– •/– •/–
Kratki/Namakanje/Več vode •/–/• •/–/• •/•/•
Predpranje/Predpranje s timerjem •/– •/– •/–
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/• •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal –/•/– –/•/– –/•/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.459,00 1.459,00 2.079,00
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Novi sušilni stroji 
Glavne značilnosti serije 

Inovacije podjetja Miele pomenijo 
revolucijo v negi perila

Najboljši rezultati sušenja! 
Energi jska učinkovi tost A+

Satasti boben1) 

Motor Prof iEco 

V harmoniji z okoljem: sušilni stroji Miele s 
toplotno črpalko dosegajo najvišje ocene 
za energijsko učinkovitost. 

Manj gub, lažje likanje: struk-
tura satovja omogoča, da se 

perilo posuši nežno in enakomerno.
 1)Evropski patent EP 1 293 594 B1 

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem 
ProfiEco je perilo posušeno učinkovito, 
nežno in varčno.

Odkrijte povsem novo doživetje nege perila: s popolnim 
sušenjem in zaščito vlaken. Uživajte v dotiku 
enakomerno in temeljito suhega, a ne presuhega perila. 
Mehko in puhasto perilo – takšno, kot vam je všeč. Tako 
odlični rezultati sušenja pa ne morejo biti naključni. 
So rezultat sistema Perfect Dry, s katerim so opremljeni 
sušilni stroji Miele – posebni senzorji natančno merijo 
vsebnost mineralov. Toda občutek, ki ga daje perilo, je 
lahko še boljši: s sistemom FragranceDos, ki vašemu 
perilu podari dolgo obstojen in prijeten vonj, lahko 
doživljate občutek svežine, cvetlic ali harmonije. 
S funkcijo SteamFinish pa bo vaše perilo še bolj gladko, 
preden ga vzamete iz sušilnega stroja – potreba po 
likanju se občutno zmanjša. 
Doživite najboljše rezultate sušenja s sušilnimi stroji 
Miele. Veselite se popolne nege perila, ki jo lahko vidite, 
vonjate in otipate!

Per fect Dr y

SteamFinish

FragranceDos

Hitro do popolno negovanega perila: para 
in toplota zgladita vaše perilo, še preden 
ga vzamete iz sušilnega stroja. 

Vedno optimalno posušeno: 
sistem Perfect Dry upošteva 

vsebnost kalcija v vaši vodi in ustrezno 
prilagodi trajanje sušenja. 

Svežina za vse čute: perilo, 
posušeno v sušilnih strojih 

Miele, ni le posebej puhasto, ampak tudi 
prijetno dišeče.
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Perfect Dry
Samo Miele posuši kot Miele

Perfect Dry
Popolni rezultati sušenja, ki jih omogočajo senzorji mineralov: 

patentirani1) sistem Perfect Dry poskrbi za popolno sušenje perila – tudi če 
voda vsebuje veliko kalcija. To vsekakor ni običajno za sušilne stroje. Vsebnost 
kalcija v vodi vpliva na zaznavanje preostale vlažnosti, kar pa vpliva tudi na 
rezultate sušenja. Sistem Perfect Dry s senzorji mineralov med merjenjem 
preostale vlage upošteva obstoječo vsebnost kalcija v vodi in ustrezno 
prilagodi program. Na ta način perilo ni niti preveč posušeno niti preveč 
mokro. Vedno je natančno dosežena nastavljena stopnja suhosti.

*Odvisno od modela.  
1)Nemški patent DE 19 719 661 C2
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Svetovna novost!
Dišavni vložki za sušilne stroje – za svež in dolgotrajen vonj – povsem avtomatsko

S svojim sušilnim strojem Miele 
lahko zdaj uživate v odlični 

priročnosti dolgotrajne in harmonične dišave. 
Nove dišave Miele med sušenjem perilo 
odišavijo z vašim najljubšim vonjem. Rezultat je 
posebej puhasto in čudovito dišeče perilo. Na 
voljo so vam 3 dišave – izberite svojo najljubšo.

Dišavni vložek1) preprosto namestite v držalo 
na filtru puhastih delcev. Nevsiljiv vonj se nato 
enakomerno sprošča in odišavi vaše perilo. 
Z obračanjem vložka lahko določite 
intenzivnost vonja. Za doživetje maksimalne 
svežine po vsakem sušenju perila! 

1)En dišavni vložek zadošča za pribl. 50 postopkov sušenja.

SteamFinish
Hitra alternativa likanju – program »Glajenje s paro«

Če likanje ni eno od vaših najljubših opravil,  
boste cenili Mielejev program »Glajenje s paro«. 
Na začetku postopka sušenja se voda razprši 
po notranjosti satastega bobna, da nastane 
oblak drobnih vodnih kapljic, ki jih segreje 
sušeči zrak. Nastala para prodre v tkanine in 
vidno zgladi kose perila. Likanje tako postane 
veliko lažje in hitrejše.
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Številni argumenti govorijo v prid aparatov Miele
Pregled drugih prednosti* sušilnih strojev Miele 

Prednastavitev zagona in prikaz 
preostalega časa
Vse po načrtu: nastavite stroj tako, da 
začne sušiti, ko vam ustreza – v skladu z 
vašim dnevnim urnikom.

Vrata s steklom 
Popoln par: z novim, sodobnim dizajnom 
vrat se sušilni stroji Miele popolnoma 
ujemajo s pralnimi stroji Miele.

Izjemno tiho
Sušenje v miru in tišini: hrup zračnega 
toka in vibracij je zmanjšan na minimum. 

Osvetlitev bobna
Ničesar ne boste spregledali: ko praznite 
stroj, v popolno osvetljenem satastem 
bobnu ne morete spregledati nobenega 
kosa perila.

EcoFeedback 
Informacije so vedno na voljo: 

prikazana sta poraba električne energije in 
stanje filtra puhastih delcev – za stalno 
nizko porabo.

Visoka učinkovitost kondenzacije
Brez puščanja: najboljša učinkovitost 
kondenzacije zagotavlja prijetno suho 
okolje.

Izmenjevalnik toplote, ki ne potrebuje 
vzdrževanja
Dvojno zanesljiv: dvoslojni kombinirani 
filter ščiti izmenjevalnik toplote, ki ga ni 
treba več čistiti. 

Vgrajena cev za odvod 
kondenzata1)

Praznjenje ni potrebno: kondenzat se po 
cevi odvede neposredno v umivalnik ali 
sifon.

Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja 
bobna
Za najboljše rezultate sušenja: 
spreminjanje smeri vrtenja bobna 
preprečuje, da bi se perilo 
zapredlo v klobčič ali zmečkalo. 

Emajlirana sprednja 
stranica

Ne samo lepa na pogled: prevleka je 
odporna proti razenju, koroziji in kislinam 
ter je enostavna za čiščenje.

Koda PIN
Preprečevanje nepooblačene uporabe: 
preprečite, da bi vaš stroj uporabljale 
tretje osebe, tako da aktivirate kodo PIN. 

Prikaz polne posode za kondenzat
Jasno sporočilo: kontrolna lučka ali napis 
na prikazovalniku vam sporočita, kdaj je 
treba izprazniti posodo za kondenzat. 

Prikaz »Očistite zračne poti«
Učinkovito sušenje v vsakem trenutku: 
stroj vam sporoči, kdaj je treba očistiti 
filter puhastih delcev. 

Zvočni signal
Zvočni signal, ko je perilo suho: to 
prepreči, da bi pravkar posušeno perilo 
ostalo v sušilnem stroju dlje, kot je 
potrebno.

Zaščita pred mečkanjem
Praktično: perilo se večkrat razrahlja tudi 
potem, ko je program sušenja končan. 
Tako ostane dlje časa nezmečkano.

* Odvisno od modela.  
1Evropski patent EP 1 186 697 B1
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Tako raznoliki kot vaša oblačila
Posebni programi*, prilagojeni potrebam posameznih vrst perila 

Ekspres
Včasih je treba kaj opraviti na hitro: 
majhne količine perila so hitro suhe in 
ponovno pripravljene za uporabo. 

Mešanica perila
Znaten prihranek: s tem 

posebnim programom lahko skupaj 
posušite različne vrste perila. 

SteamFinish "Glajenje s paro"
Hitro do popolno negovanega perila: para 
in toplota zgladita vaše perilo, še preden 
ga vzamete iz sušilnega stroja.

Avtomatski plus
Za mešano perilo: bombaž in sintetiko 
lahko priročno posušite skupaj. 

Higiena
Trajnostno: poseben časovni/temperaturni 
profil učinkovito uniči 
pršice in mikro-organizme. 

Vzglavniki
Razrahljano polnilo: celo veliki vzglavniki 
so ponovno videti kot novi – naj so 
polnjeni s perjem, puhom ali sintetiko. 

Impregnacija
Najboljša možna učinkovitost: toplotno 
fiksiranje impregnacijskega sredstva 
zagotovi odlične vodoodporne lastnosti.

Jeans
Popolni rezultati: zaščiti vaša najljubša 
oblačila iz jeansa pred pobledelimi črtami 
in gubami. 

Srajce
Zmanjša zmečkanost: zmanjša gube in 
občutno olajša likanje srajc in bluz.

*Odvisno od modela.

Outdoor
Nežno sušenje brez izgube funkcional- 
nosti: ohrani funkcionalnost večslojnih 
tkanin z zračnimi membranami.

Volna 
Puhast videz: program, ki je posebej 
nežen do občutljivih volnenih oblačil, 
ohranja njihovo vrednost.

Sintetika 
Skrbi za sintetična vlakna: sintetika, ki jo 
sušite s tem posebnim programom, dlje 
časa ohrani svoj lep videz in obliko.

Športna oblačila
Fitnes program: z uporabo tega programa 
so športna oblačila v izjemno kratkem 
času pripravljena, da jih ponovno 
oblečete. 

Svila
Sijajna nega: perilo, ki je primerno za 
ročno pranje in ne vsebuje volne, se opere 
izjemno nežno.

Nežno glajenje
Izvrsten učinek glajenja: vlažno in suho 
perilo je vidno bolj gladko.
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Pravi sušilni stroj za vaše potrebe
Individualni koncepti upravljanja

4-vrstični prikazovalnik TFT z vrtljivim izbirnim gumbom in tipkami 
Prefinjeno: široka izbira dodatnih možnosti in posebnih programov. 

1-vrstični prikazovalnik z vrtljivim izbirnim gumbom in tipkami 
Jasno in pregledno: z mnogimi praktičnimi posebnimi programi in uporabnimi dodatnimi 
funkcijami. 

Prikazovalnik s prednastavitvijo zagona in prikazom preostalega časa 
Priročno: izjemna preglednost in ključni programi.

ChromeEdition
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Tipska/prodajna oznaka TKB 550 WP TKB 650 WP TKG 640 WP
Polnjenje v kg 8 8 8
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/•/• •/–/• •/•/•
Tečaj vrat levo levo levo
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko • • •
Dizajn
Barva aparata/barva upravljalne plošče lotusno bela lotusno bela lotusno bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotusno bela lotusno bela lotusno bela/krom
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena ravna
Način upravljanja vrtljivi izbirni gumb vrtljivi izbirni gumb vrtljivi izbirni gumb
Barva vrat bela (polna vrata) alusrebrna krom
Prikazovalnik 7- segmentni 7 -segmentni 1-vrstični 
Rezultat sušenja
Perfect Dry • • •
Dišavni vložki FragranceDos • • •
SteamFinish – – •
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna • • •
Nežna skrb za perilo
Patentirani satasti boben • • •
Udobna uporaba
Vgrajena cev za odvod kondenzata • • •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz 
točnega časa •/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlitev bobna LED LED LED
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku – – •
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti kondenzacije A++/A A++/A A++/A
Letna poraba električne energije v kWh 235 235 235
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v  db(A)re1pW 66 64 64
Trajanje v standardnem programu v min. 156 156 156
Funkcija EcoFeedback – – •
Motor ProfiEco – – –
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja • • •
Programi sušenja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
Srajce/Svila/Volna –/•/• –/•/• •/•/•
Glajenje s paro/Glajenje gub –/• –/• •/•
TurboDry/Ekspres –/• –/• –/•
Outdoor/Impregnacija/Vzglavniki normalni –/–/– –/–/– •/•/–
Mešanica perila/Lastni programi –/– –/– –/–
Dodatne možnosti pri sušenju
Nežno/Nežno plus –/• –/• –/•
Osvežitev – – •
Zaščita pred mečkanjem/Zvočni signal •/• •/• •/•
Kakovost
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica •/• •/• •/•
Varnost
Zaklepanje s PIN-kodo – – •
Prikaz »Izpraznite posodo za kondenzat«/prikaz »Očistite filter«/ •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.049,00 1.149,00 1.369,00

Sušilni stroji
ChromeEdition

Tipska/prodajna oznaka TKG 650 WP TKR 650 WP
Polnjenje v kg 8 9
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/•
Tečaj vrat levo levo
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko • •
Dizajn
Barva aparata/barva upravljalne plošče lotusno bela lotusno bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotusno bela/krom lotusno bela
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena
Način upravljanja vrtljivi izbirni gumb vrtljivi izbirni gumb
Barva vrat krom krom
Prikazovalnik 1-vrstični 4-vrstični TFT
Rezultat sušenja
Perfect Dry • •
Dišavni vložki FragranceDos • •
SteamFinish • •
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna • •
Nežna skrb za perilo
Patentirani satasti boben • •
Udobna uporaba
Vgrajena cev za odvod kondenzata • •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz 
točnega časa •/•/– •/•/•
Osvetlitev bobna LED LED
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku • •
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti kondenzacije A++/A A++/A
Letna poraba električne energije v kWh 235 259
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v  db(A)re1pW 64 64
Trajanje v standardnem programu v min. 156 178
Funkcija EcoFeedback • •
Motor ProfiEco – •
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja • •
Programi sušenja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/•
Srajce/Svila/Volna •/•/• •/•/•
Glajenje s paro/Glajenje gub •/• •/•
TurboDry/Ekspres –/• –/•
Outdoor/Impregnacija/Vzglavniki normalni •/•/– •/•/•
Mešanica perila/Lastni programi –/– •/•
Dodatne možnosti pri sušenju
Nežno/Nežno plus –/• –/•
Osvežitev • •
Zaščita pred mečkanjem/Zvočni signal •/• •/•
Kakovost
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica •/• •/•
Varnost
Zaklepanje s PIN-kodo • •
Prikaz »Izpraznite posodo za kondenzat«/prikaz »Očistite filter«/ •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.369,00 1.569,00
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Pralni stroj za polnenje od zgoraj in 
pralno- sušilni stroj Miele

Mielejeva edinstvena tehnologija zagotavlja 
neprekosljivo čistost, učinkovitost in nego.

Urejen videz, lepo pogrnjena miza in higienično 
čista posteljnina in brisače vam veliko pomenijo. 
Enako velja za Miele. Naš sistem nege perila 
 zajema celoten proces od pranja in sušenja do 
likanja. V svojih laboratorijih smo celo razvili 
 izdelke Miele CareCollection, ki so popolno 
 prilagojeni strojem Miele. 

Na naslednjih straneh preberite več o tem, kako 
doseči popolne rezultate.  
 
Vsebina 
Stroj za polnjenje od zgoraj 48
Pralno-sušilni stroj 52

Parni likalni sistem FashionMaster 64
Likalni stroj z valjem 74

Dodatna oprema za Mielejeve stroje 79
Pralna sredstva Miele  82
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Pravi stroj za polnjenje od zgoraj za vaše potrebe
Individualni koncepti upravljanja 

Izbira programov z vrtljivim izbirnim gumbom in tipkami
Priročno: izjemna preglednost in ključni programi. 

Je prostor, ki ga imate na voljo za pralni stroj, omejen? 
Mielejev stroj za polnjenje od zgoraj je popolna rešitev.  
Ta kompakten stroj zavzam le malo prostora. Ker ga polnite 
od zgoraj, imate pred njim na voljo več prostora. Mielejevi 
stroj za polnjenje od zgoraj je intuitiven in priročen za 
upravljanje. Vaš novi stroj Miele: razvit z mislijo na vas!

Številni argumenti govorijo v prid aparatov Miele
Pregled prednosti* pralnega stroja Miele za polnjenje od zgoraj 

Zasnova lužne posode 
GlaronK3)

Izvrstna vzdržljivost: visokokakovostni 
materiali in edinstvena tehnologija 
zagotavljajo odlično kakovost.

Sistem Water Control (WCS)
Vse suho: sistem WCS nadzoruje dovod 
vode, zazna morebitno puščanje in  
prisotnost vode v prestrezni kadi. *Odvisno od modela. 

1) Evropski patent EP 0 935 687 B1 
2) Evropski patent EP 1 619 288 B1 
3) Evropski patent EP 1 528 136 B1

ComfortLift
Bolj priročno ne gre: 

s patentiranim2) sistemom ComfortLift  
lahko Mielejev stroj za polnjenje od zgoraj 
odprete z eno roko.

Patentirani1)satasti boben 
Miele

Nežno ravnanje s perilom: šestkotniki v 
strukturi satastega bobna omogočajo, da 
perilo drsi po tankem vodnem filmu.

Avtomatsko pozicioniranje 
in blokada bobna 

Miele ne trati vašega časa: ko se program 
konča, lahko takoj dostopate do 
perila v bobnu.

Nizka poraba
Izjemen prihranek: Mielejevi stroj za 
polnjenje od zgoraj porabi malo vode in 
električne energije –  ter dosega razred 
energijske učinkovitosti A+++. 

Posebej tiho
Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji 
»Prekinitev po izpiranju« in  
»Brez ožemanja« zagotavljajo posebej tiho 
delovanje stroja.
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Pralni stroj za polnjenje od zgoraj

Tipska/prodajna oznaka W 667 WCS
Polnjenje v kg 6
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/ 
možnost vgradnje pod pult/možnost
postavitve v pralno-sušilni stolp –/–/–
Tečaj vrat –
Ožemanje
Maks. število vrtljajev centrifuge 1200
Prekinitev po izpiranju/funkcija »brez ožemanja« •/•
Dizajn
Barva aparata/barva upravljalne plošče lotusno bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba bela
Izvedba upravljalne plošče komfortna
Zmogljivost pranja
Sistem PowerWash –
TwinDos/AutoDos/LiquidWash –/–/–
CapDosing/dodatna možnost Madeži –/–
Nežna skrb za perilo
Satasti boben SoftSteam/satasti boben –/•
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/–
Prednastavitev zagona do 24 ur/ 
prikaz preostalega časa/prikaz
točnega časa –/–/–
Osvetlitev bobna/zvočni signal –/–
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku/ 
predal za pralna sredstva
AutoClean –/–
Comfort-Lift/podvozje na kolescih •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/B
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 8.800/150,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 49/72
Motor Profi Eco/motor Profi FP/motor PWM –/–/•
Funkcija EcoFeedback –
Količinska avtomatsika/merilnik pretoka/uravnavanje količine 
pene pene •/–/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 –/–/•
Srajce/Svila/Volna •/–/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/•
Outdoor/Impregnacija/Pernice –/–/–
Mešanica perila/Lastni programi –/–
Dodatne možnosti pri pranju
ProgrammManager/Posebej tiho –/–
Kratki/Namakanje/Več vode •/•/•
Predpranje/Predpranje s timerjem •/–
Kakovost
Lužna posoda GlaronK
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda –/–
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 454 x 900 x 600
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.199,00
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Pranje in sušenje na minimalnem prostoru
Pralno-sušilni stroj Miele – možnosti postavitve 

Pralno-sušilni stroj
Stroj za polnjenje od spredaj z bogato 
opremo in s številnimi praktičnimi  
funkcijami poenostavijo nego perila. 
Prostostoječi aparat lahko postavite in  
priključite neodvisno od drugih naprav, kar 
dopušča možnost prilagajanja 
tudi v prihodnosti. 

Pralni stroj in kondenzacijski sušilni stroj v enem samem aparatu
Pralno-sušilni stroj Miele združuje pralni in sušilni stroj v enem samem aparatu. To 
vam omogoča, da operete in nato posušite 3 kg perila, ne da bi ga morali prestaviti 
iz enega stroja v drugega. In ker je čas dragocen, se perilo lahko opere in 
posuši v 90 minutah. To je popolna nega perila na minimalnem prostoru – idealna za 
vse, ki imajo dovolj prostora samo za en stroj ali pa ne želijo porabiti več prostora, 
kot je nujno potrebno.
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Pametna združitev pranja in sušenja
Pregled prednosti pralno-sušilnega strojev Miele 

Patentirana 1) edinstvenost 
Mielejev edinstveni satasti boben s strukturo šestkotnikov 

omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu kar omogoča  
zaščiti tkanine.

Patentirana1) edinstvenost 
Mielejev edinstveni satasti 

boben s strukturo šestkotnikov omogoča, 
da perilo nežno drsi po tankem vodnem 
filmu. To zaščiti tkanine, izboljša glajenje 
gub na perilu in poskrbi za bolj 
enakomerno sušenje.

Ekspres
Za vse, ki so zelo zaposleni: 

rahlo umazano perilo lahko s programom 
»Ekspres« operete in posušite v samo 
90 minutah.

Senzorsko nadzorovano sušenje
Odlični rezultati sušenja: omogočata jih 
neposredno zaznavanje vlage in pametna 
elektronika. 

Toplotno ožemanje
Zmanjšajte stroške z Mielejem: posebna 
kombinacija vročega zraka in ožemanja 
pred procesom sušenja prihrani čas in 
električno energijo.

Izpiranje puhastih delcev – 
patentirano2)

Brez sprememb barv perila zaradi 
puhastih delcev: puhasti delci, ki se 
kopičijo med sušenjem, se temeljito 
izperejo iz stroja.

1)Evropski patent EP 0 935 687 B1  

2)Nemški patent DE 197 42 282 C1
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Možnost »Madeži«
Vsak madež je drugačen: zato 

lahko Mielejeve programe pranja natančno 
prilagodite različnim vrstam madežev.

Številni argumenti govorijo v prid aparatov Miele
Pregled drugih prednosti* pralno-sušilnega stroja Miele 

Zajamčena zaščita pred izlivom vode2)

Maksimalna varnost: Miele povrne stroške 
za morebitno materialno škodo, ki je 
posledica okvare sistema za zaščito pred 
izlivom vode - velja za obdobje 20 let.

Sistem Water Control (WCS)
Vse suho: sistem WCS nadzoruje dovod 
vode, zazna morebitno puščanje in 
prisotnost vode v prestrezni kadi.

Osvetlitev bobna
Razsvetljenje: v popolno osvetljenem 
satastem bobnu ne morete spregledati 
nobenega kosa perila, ko praznite stroj. 

Sistem Waterproof Metal (WPM)
Zaščita pred poplavo: pametna senzorska 
tehnologija in cev s kovinskim pletežem 
zagotavljata kar največjo varnost.

Pranje pri nizkih temperaturah 
Merljiv prihranek energije: če je perilo le 
rahlo umazano, lahko dosežete brezhibno 
čistost že pri temperaturi 20 °C ali 
nastavitvi »hladna voda«. 

Predal za pralna sredstva 
AutoClean – patentiran1)

Brez ostankov v predalu za pralno  
sredstvo: po koncu vsakega programa 
pranja močni curki vode temeljito očistijo 
predal.  
.

Prikaz napolnjenosti in priporočilo za 
doziranje
Količina perila v bobnu je ključnega 
pomena: preprečevanje prekomerne na-
polnjenosti stroja in odmerjanje ustrezne 
količine pralnega sredstva je z Mielejem 
zelo preprosto. 

Posebej tiho 
Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji 
»Prekinitev po izpiranju« in 
»Brez ožemanja« zagotavljajo posebej tiho 
delovanje stroja.

Lužna posoda iz plemenitega jekla, 
testirana na 20 let življenjske dobe
Izvrstna vzdržljivost: visokokakovostni 
materiali in posebna oblika zagotavljajo 
odlično kakovost.

Emajlirana sprednja 
stranica 

Ne samo lepa na pogled: emajlirana spre-
dnja stranica je odporna proti razenju in 
koroziji ter je enostavna za čiščenje.

1)Evropski patent EP 2 022 884 B1
2) Glejte tudi slovarček izrazov. Podrobne informacije so na-

vedene v pogojih garancije za zaščito pred izlivom vode.

Pralno-sušilni stroj

Tipska/prodajna oznaka WT 2796 WPM
Polnjenje v kg 6
Izvedba
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp/Side-by-Side •/•
Možnost postavitve pod pult/vgradnje pod pult •/•
Tečaj vrat desno
Pralni stroj s funkcijo sušenja
Elektronsko merjenje preostale vlažnosti pri sušenju/  
kondenzacijski sušilni stroj z vodnim hlajenjem •/•
Termo ožemanje •
Ožemanje
Maksimalno število vrtljajev centrifuge 1600
Prekinitev po izpiranju/funkcija»Brez ožemanja« •/•
Dizajn
Barva aparata/barva upravljalne plošče lotusno bela
Izvedba upravljalne plošče ravna
Barva vrat krom
Prikazovalnik 3-vrstični
Nežna skrb za perilo
Patentirani satasti boben •
Udobna uporaba
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz 
točnega časa •/•/•
Osvetlitev bobna LED
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku •
Predal za pralna sredstva AutoClean •
Prikaz količine perila in priporočilo za doziranje •
Avtomatsko izpiranje puhastih delcev •
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti pranja A/A
V standardnem programu po pranju in isušenju skupna poraba 
vode v l/poraba električne energije v kWh 79/4,08
Pranje pri nizki temperaturi »Hladna voda« in »20°C«/količinska 
avtomatika •/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Sintetika •/•/•
Srajce/Svila/Svila/Fino spodnje perilo/Volna •/•/–/•
Avtomatski plus/Ekspres 20/Plišaste živali –/–/•
Temno perilo/Jeans/Higiena •/•/•
Vzglavniki/Puh/Zavese •/–/•
Outdoor/Impregnacija/Novo perilo •/•/•
Športna oblačila/Športna obutev •/•
Programi sušenja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Sintetika •/•/•
Srajce/Svila/Volna •/•/•
Avtomatski plus/Ekspres •/–
Temno perilo/Jeans/Higiena •/•/•
Outdoor/Impregnacija/Novo perilo •/•/•
Športna oblačila/Športna obutev/Vzglavniki normalni •/•/•
Glajenje gub/Osvežitev –/•
Hladno prezračevanje/Toplo prezračevanje •/•
Dodatne možnosti pri pranju
Namakanje/Predpranje/Več vode •/•/•
Kratki/Posebej tiho/Madeži •/–/•
Dodatne možnosti pri sušenju
Zaščita pred mečkanjem/Nežno plus •/–
Kakovost
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/–
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal –/–/•
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 595 x 850 x 577
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.979,00
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Koda PIN/zaščita pred posegi otrok 
Ali je vaš stroj nameščen v skupni pralnici? Potem lahko prepreči-
te nepooblaščeno uporabo, tako da vnesete svojo kodo PIN. Če 
je ta funkcija aktivirana, stroja ni mogoče uporabiti, razen če vne-
sete pravilno kodo PIN. Če je vklopljena zaščita pred posegi 
otrok, vrat stroja med potekom programa ni mogoče odpreti. Pre-
preči tudi morebitne spremembe programa ali nenamerno prekini-
tev. 

Količinska avtomatika 
Vsi pralni stroji Miele imajo vgrajeno inteligentno količin-
sko avtomatiko. Ta analizira količino perila, ki je trenutno 
v bobnu, in nato poskrbi, da se uporabi le toliko vode in 

električne energije, kot je potrebno za odličen rezultat pranja in iz-
piranja. 

Lužna posoda iz plemenitega jekla 
Lužna posoda je posebej trpežna in higienična. Podprta je z 
vzmetmi in amortizerji ter obtežena s protiutežmi iz sive litine. To 
je Mielejeva dovršenost za minimalno obrabo in maksimalno vzdr-
žljivost. 

Merilnik pretoka 
Nekateri pralni stroji Miele imajo poleg količinske avtomatike vgra-
jen merilnik pretoka: z natančnim merjenjem pretoka je dotok 
vode v stroj izjemno natančen in nadzorovan. To pomaga prihrani-
ti vodo – za izredno varčnost in prijaznost do okolja. 

Mešanica perila 
Imate le nekaj kosov perila, ki bi jih radi oprali, a so izde-
lani iz različnih materialov? Ne skrbite. Preprosto izberite 
svojo mešanico perila s seznama oblačil (npr. »jeans«, 

»bluze« itd.) in stroj bo prilagodil postopek pranja glede na vsebi-
no bobna. Ta program omogoča, da vaš stroj Miele opere kombi-
nacijo različnih vrst perila temeljito in nežno v enem samem po-
stopku pranja. Tako ne prihranite le časa, temveč tudi električno 
energijo, vodo in pralno sredstvo.

Motor ProfiEco 
Pralni stroji imajo vgrajen neverjetno močan motor Profi-
Eco, ki pa je poleg tega tudi varčen in tih. Porablja zelo 
malo električne energije in ne zahteva nobenega vzdrže-

vanja. Za učinkovito in udobno pranje dolgo vrsto let.  

Možnost Madeži4)  
V pralnem stroju Miele lahko obdelate do 23 različnih 
vrst madežev – do tri vrste hkrati. Osnovnemu programu 
preprosto dodajte želeno možnost in postopek pranja se 

ustrezno prilagodi posebnostim izbranega madeža. Integrirani vo-
dnik za odstranjevanje madežev vam prek prikazovalnika svetuje, 
kako učinkovito odpraviti madež. Ta funkcija je na voljo samo pri 
strojih Miele. 

AutoClean1) 
Predal za pralna sredstva AutoClean se očisti s serijo 
močnih curkov vode po vsakem programu pranja. Tako 
so kakršni koli ostanki pralnih sredstev temeljito odstra-

njeni. K učinkovitosti spiranja pripomore tudi posebej gladka po-
vršina predala. To zagotavlja, da prekati predala za pralna sred-
stva ostanejo čisti.  

Avtomatsko pozicioniranje in blokada bobna2)

Ob koncu programa je boben vedno avtomatsko obrnjen tako, da 
je odprtina za polnjenje s pokrovom na zgornji strani. Tako imate 
takoj udoben in varen dostop do svojega sveže opranega perila.

CapDosing
Priročna rešitev za obdelavo perila, ki zahteva posebne 
postopke, so Mielejeve kapsule. Te preprosto vstavite v 
prekat za mehčalec, stroj pa nato sprosti njihovo vsebi-

no v najustreznejšem trenutku med postopkom pranja. Na voljo 
so vam: 6 posebnih pralnih sredstev (Sport, Down, Outdoor, 
WoolCare, SilkCare, Reproofing), 3 mehčalci (Aqua, Nature, Co-
coon) in ojačevalec pralnega učinka, ki odstrani trdovratno uma-
zanijo. .

ComfortLift3)

Mielejev izum ComfortLift omogoča izjemno priročno ro-
kovanje s pralnimi stroji za polnjenje od zgoraj. Zadostu-
je ena sama poteza: preprosto pritisnete gumb za odpi-

ranje pokrova in avtomatsko se hkrati odpreta tako notranji kot 
zunanji pokrov stroja. 

EcoFeedback
Pralni stroji Miele s funkcijo EcoFeedback vam posredu-
jejo natančne podatke o porabi električne energije in 
vode. Tako imate lahko popoln nadzor nad možnimi pri-

hranki. Preden zaženete program, lahko prikličete napoved pora-
be za izbrani program. Stroj prikaže natančne podatke o porabi 
šele, ko je program končan, saj se poraba lahko spreminja glede 
na perilo, ki je v bobnu. 

Emajlirana sprednja stranica 
Miele je edini proizvajalec gospodinjskih aparatov, ki emajlira 
sprednje stranice vseh pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojev. 
Visokokakovostni emajl je odporen proti razenju, koroziji in alkali-
jam, ne prepušča kislin, je enostaven za čiščenje in barvno obsto-
jen.

Intenzivno pršenje luga 
Z intenzivnim pršenjem luga – značilnostjo sistema PowerWash – 
Miele izkorišča potencial, ki ga drugi pralni stroji zapostavljajo: 
pralni lug se večkrat od zgoraj razprši na perilo. Tako se poveča 
učinkovita izraba pralnega sredstva za približno 10 %. Ta tehnolo-
gija pa prispeva tudi k varovanju okolja: intenzivno pršenje luga 
zmanjša porabo električne energije in aparati delujejo za 20 % 
bolj varčno, kot je zahtevano za razred energijske učinkovitosti 
A+++. 

Koristne informacije
Slovarček izrazov – pralni stroji Miele 

Nizka poraba 
Pralni stroji Miele so ekološki in porabijo le toliko vode in električ-
ne energije, kot je potrebno. Najbolj varčni med njimi so celo za 
20 % bolj učinkoviti od zahtev za najvišji razred energijske učinko-
vitosti A+++. 

Osvetlitev bobna 
Številni pralni stroji Miele imajo vgrajeno LED-osvetlitev bobna. 
Močne svetleče diode, ki ne potrebujejo vzdrževanja, osvetlijo Mi-
elejev satasti boben tako dobro, da ne morete več spregledati no-
benega kosa perila. Preprosto udobno – in lepega videza! 

Posebej tiho 
Možnost »Posebej tiho« lahko dodate k številnim progra-
mom. Stroj potem pere izjemno tiho, saj prilagodi ritem 
pranja in aktivira funkciji »Prekinitev po izpiranju« in 

»Brez ožemanja«. Vaš pralni stroj Miele tako deluje še tišje kot obi-
čajno. To vam pride prav denimo takrat, ko stroj deluje v nočnem 
času ali če je nameščen blizu bivalnih prostorov. 

PowerWash 
Mielejev sistem PowerWash obsega intenzivno pršenje 
luga in program QuickPowerWash. Intenzivno pršenje 
luga: učinkovitost pralnega sredstva je polno izkoriščena 

in zmogljivost pranja je bistveno boljša – čistoča, ki jo lahko 
objektivno izmerimo. Z novim programom QuickPowerWash vaš 
pralni stroj Miele doseže temeljito čistočo perila v manj kot 1 uri. 
Ta funkcija je na voljo samo pri strojih Miele: PowerWash – pre-
prosto boljši rezultati pranja.

Prednastavitev zagona in prikaz preostalega časa 
Funkcija prednastavitve zagona vam omogoča, da določite, kdaj 
želite, da se začne naslednji program pranja. To vam pride še po-
sebej prav, če želite izkoristiti cenejšo tarifo električne energije ali 
če želite, da se program pranja na primer konča, ko se vrnete iz 
službe. S prednastavitvijo zagona lahko zamaknete začetek pra-
nja za do 24 ur. Na prikazovalniku lahko tudi sledite, kdaj se bo 
program, ki se izvaja, končal.  
 
Preizkušeni za 20 let življenjske dobe5)

Raziskovalni inštitut Wfk za tehnologijo čiščenja v Krefeldu, Nem-
čija, je preizkusil pralne stroje šestih različnih proizvajalcev. Rezul-
tat: test so prestali samo trije stroji Miele. Da izpolnjujejo najvišje 
standarde kakovosti, Miele svoje aparate preizkuša v intenzivnih 
testih vzdržljivosti. Standardno trajanje testiranja za pralne stroje 
Miele je 10.000 ur delovanja. To ustreza življenjski dobi izdelka 20 
let. Noben drug proizvajalec ne preizkuša svojih izdelkov s tako 
strogimi merili kot Miele. 

Prikaz napolnjenosti in priporočilo za doziranje 
Ta inteligentna funkcija vam pomaga preprečiti, da bi v boben vlo-
žili preveč perila, in odmeriti pravo količino pralnega sredstva. 
Stroj zazna trenutno obremenitev in vam pokaže, koliko perila lah-
ko še vložite v boben. Na prikazovalniku se izpiše tudi priporočilo 
za ustrezno količino pralnega sredstva. Na ta način lahko vedno 
perete okolju prijazno in obenem dosežete najboljše rezultate.

Profesionalni sistem prepoznavanja neuravnoteženosti 
Med ožemanjem pralni stroj Miele prepozna, če perilo ni 
enakomerno razporejeno v bobnu. Nato inteligentno gi-
banje bobna zagotovi, da se kosi perila, tudi tisti največji, 

enakomerno in optimalno razporedijo. Tako je ožemanje perila 
mirno, rezultati pa kar najboljši.

QuickPowerWash
Izvrstna čistoča v manj kot 1 uri – skorajda neverjetno. S 
programom QuickPowerWash Miele uresničuje učinkovi-
tost pranja na najvišji ravni v presenetljivo kratkem času. 

Satasti boben6) 

Struktura površine Mielejevega satastega bobna, ki je 
podobna satovju, omogoča, da se med bobnom in peri-
lom ustvari tanek vodni film, po katerem perilo nežno 

drsi, in tako optimalno ščiti vlakna. Manjše luknjice v stenah bob-
na, katerih robovi so popolnoma zglajeni, so prav tako nežne do 
perila in preprečujejo kosmatenje tkanin in spuščanje zank. Tujki, 
kot so sponke za papir, pa ne končajo več v odtočni črpalki.

Satasti boben SoftSteam s pripravo na likanje 
Če je izbrana možnost »Glajenje«, se boben po zadnjem 
ožemanju segreje. To zgladi in razrahlja perilo, ki ga lah-
ko nato zlahka vzamete iz bobna. Predvsem pa – likanje 

je tako veliko lažje in hitrejše. 

1)Evropski patent EP 2 022 884 B1  
2)Nemški patent DE 10 133 734 B4  
3)Evropski patent EP 1 619 288 B1 
4) Število madežev, kombinacija 3 vrst madežev  

in namigi na prikazovalniku so odvisni od modela.
5) Ustreza 10.000 uram delovanja pri uporabi razičnih programov pranja z različnim trajanjem 

programov.
6)Evropski patent EP 0 935 687 B1
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Upravljalnik programov
Nastavitve v upravljalniku programov vam omogočajo, 
da postopek pranja prilagodite svojim zahtevam:  
Intenzivno: še boljša učinkovitost pranja – dosežena v 

standardnem trajanju programa  
Eko: posebej energijsko učinkovito pranje brez sklepanja kompro-
misov glede učinkovitosti pranja  
Posebej nežno: kar najbolj nežna skrb za perilo in manjša potreba 
po likanju  
Posebej tiho: nizke emisije hrupa zaradi posebnega ritma pranja 
in funkcije »Prekinitev po izpiranju«  
AllergoWash: učinkovito uničenje klic za občutljivo kožo 

Zasnova lužne posode GlaronK3)

Pomembne kakovostne značilnosti pralnih strojev se skrivajo v 
samem aparatu – tako kot lužna posoda v Mielejevih strojih za 
polnjenje od zgoraj: s svojo dovršeno konstrukcijo in vrhunskimi 
materiali, na primer križnim ležajem iz sive litine, postavlja nova 
merila za funkcionalno varnost in vzdržljivost. Kakovost, ki vam 
služi dolgo vrsto let.

Zajamčena zaščita pred izlivom vode4)

Pri vseh sistemih zaščite pred izlivom vode vam Miele jamči zašči-
to vašega doma, kar velja za obdobje 20 let. Če se torej zgodi, da 
pride do materialne škode zaradi okvare sistema za zaščito pred 
izlivom vode, ste zajamčeno zavarovani 5). Miele vam povrne stro-
ške za posledično materialno škodo v okviru pogojev garancije, ki 
velja za sisteme za zaščito pred izlivom vode. Pogoj je strokovna 
inštalacija aparata.

Sistem Water Control (WCS) 
Sistem Water Control (WCS) nadzoruje dotok vode v 
stroj s senzorjem nivoja vode. Dotok vode se avtomatsko 
prekine, če normalni nivo vode ni dosežen. Če voda pu-

šča znotraj stroja, se dovodni ventil v stroju zapre in voda se izčr-
pa iz lužne posode. Iztekajočo vodo zazna tudi stikalo na plavač v 
kadi na dnu stroja.
 
Sistem Waterproof Metal (WPM) 

S senzorjem nivoja vode in stikalom na plavač sistem 
WPM nudi najvišjo raven zaščite pred škodo zaradi izliva 
vode. Dovodna cev je obdana s kovinskim pletežem, ki 

jo ščiti pred zunanjimi poškodbami. Ta zaščitni sistem, ki zavzame 
malo prostora, je posebej praktičen pri pralno-sušilnih strojih ali 
pralnih strojih za polnjenje od zgoraj, ki so pogosto nameščeni na 
omejenem prostoru. 
 
Sistem Waterproof (WPS) 

Zaščitni sistem WPS ima dvojni magnetni ventil, name-
ščen neposredno na zaporno pipo. V primeru okvare pr-
vega ventila drugi prekine dotok vode. Za kar največjo 

varnost skrbi tudi dvoslojna dovodna cev: če pride do poškodbe 
dovodne cevi, voda steče prek zunanjega sloja v prestrezno kad 
na dnu stroja. Tako kot sistem WCS tudi WPS odlikuje pametna 
senzorska tehnologija, ki prepozna uhajanje vode in prekine dotok 
vode.

SteamCare1)

Funkcija Miele SteamCare nežno in učinkovito zgladi 
vaše perilo s pomočjo pare – in to preden ga vzamete iz 
pralnega stroja! Potreba po likanju se dokazano zmanjša 

za do 50 %2), nekaterih vrst perila pa po tem postopku sploh ni 
treba več likati. S funkcijo »Glajenje s paro« lahko svoje perilo 
operete in zgladite v enem koraku, s funkcijo »Rahljanje s paro« 
pa lahko obdelate že oprano perilo. 

Topla voda 
Nekateri pralni stroji Miele so opremljeni z drugim vodnim priključ-
kom, namenjenim priklopu na toplo vodo. Če vodo segrevate z 
energetsko zelo učinkovitim virom, npr. s solarnim termalnim sis-
temom, lahko z dodatnim priključkom na toplo vodo prihranite pri-
bl. 47 % stroškov za energijo.

TwinDos
Povsem avtomatsko doziranje – TwinDos nudi dve mo-
žnosti: priloženi posodi lahko napolnite s tekočim pral-
nim sredstvom ali mehčalcem ali pa uporabite Mielejev 

dvofazni sistem. Za najboljšo učinkovitost TwinDos sprosti sred-
stvi UltraPhase 1 in UltraPhase 2 v ustreznem trenutku med pro-
cesom pranja. Belo ali pisano – TwinDos skupaj z dvofaznim sis-
temom doseže učinkovitost pranja na najvišji ravni in ponuja 
najboljši sistem za odmerjanje tekočega pralnega sredstva na trgu 
z enim samim dotikom tipke. 

Koristne informacije
Slovarček izrazov – pralni stroji Miele 

1)Evropski patent EP 2 006 432 A2  
2) Potrjeno na oddelku za uporabno tehnologijo kmetijskega inštituta Univerze v Bonnu, 

Nemčija 
3) Evropski patent EP 1 528 136 B1 
4) Podrobnosti so navedene v pogojih garancije za sisteme za zaščito pred izlivom vode.
5) Jamstvo, ki izhaja iz zakona o jamstvu za proizvode, ostane nespremenjeno.

Koda PIN 
Ali je vaš stroj nameščen v skupni pralnici? Potem lahko prepreči-
te nepooblaščeno uporabo, tako da vnesete svojo kodo PIN. Če 
je ta funkcija aktivirana, stroja ni mogoče uporabiti, razen če vne-
sete pravilno kodo PIN. 

Motor ProfiEco 
Sušilni stroji imajo vgrajen neverjetno močan motor – vi-
sokoučinkovit motor s permanentnimi magneti. Ti motorji 
so izjemno varčni, saj so bolj učinkoviti. Poleg tega ne 

zahtevajo vzdrževanja – povsem v skladu z dolgo življenjsko dobo 
aparatov Miele. 

Osvetlitev bobna 
Vsi sušilni stroji Miele imajo osvetlitev bobna, v mnogih primerih z 
LED-osvetlitvijo, ki ne potrebuje vzdrževanja. Ta osvetli Mielejev 
satasti boben tako dobro, da ne morete več spregledati nobenega 
kosa perila. Preprosto udobno – in lepega videza! 

Perfect Dry1)

S tem patentiranim sistemom se vaše perilo optimalno 
posuši – celo če voda vsebuje veliko kalcija. To pri strojih 
brez sistema Perfect Dry vsekakor ni nekaj običajnega, 

saj vsebnost kalcija v vodi vpliva na zaznavanje preostale vlažno-
sti, kar pa vpliva tudi na rezultate sušenja. Sistem Perfect Dry 
upošteva trenutno vsebnost kalcija v vodi in glede na to natančno 
prilagodi proces sušenja. To zagotavlja, da je vedno natančno do-
sežena izbrana stopnja suhosti. 

Prednastavitev zagona in prikaz preostalega časa 
Funkcija prednastavitve zagona vam omogoča, da določite, kdaj 
želite, da se začne naslednji program sušenja. To vam pride še 
posebej prav, če želite izkoristiti cenejšo tarifo električne energije 
ali če želite, da se program sušenja na primer konča, ko se vrnete 
iz službe. S prednastavitvijo zagona lahko zamaknete začetek su-
šenja za do 24 ur. Na prikazovalniku lahko tudi sledite, kdaj se bo 
program, ki se izvaja, končal. 

Prikaz »Očistite zračne poti« 
Prikaz »Očistite zračne poti« vas opozori na tujek ali nakopičene 
puhaste delce v zračnem krogotoku. Puhasti delci lahko zmanjša-
jo pretok zraka in tako povečajo porabo energije pri sušilnih stro-
jih. Če so filtri za puhaste delce čisti, vaš sušilni stroj deluje tako 
učinkovito kot prvi dan. 

Prikaz polne posode za kondenzat 
Kontrolna lučka ali sporočilo na prikazovalniku vas opozori, kdaj 
morate izprazniti posodo za kondenzat. 

EcoFeedback 
Funkcija EcoFeedback vam pomaga, da kar se da izkori-
stite potencial varčevanja z energijo. Preden zaženete iz-
brani program, prejmete napoved porabe energije. Med 

sušenjem in po njem lahko odčitate trenutno in končno dejansko 
porabo, ki se lahko razlikuje glede na perilo, ki je v stroju. To vam 
omogoča, da na podlagi konkretnih podatkov varujete okolje in 
prihranite denar. Stroj vas opozori tudi na zasičenost filtrov, saj či-
sti filtri za puhaste delce prav tako prispevajo k varčevanju z ener-
gijo! 
 
Emajlirana sprednja stranica 
Miele je edini proizvajalec gospodinjskih aparatov, ki emajlira 
sprednje stranice vseh pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojev. 
Visokokakovostni emajl je odporen proti razenju, koroziji in alkali-
jam, ne prepušča kislin, je enostaven za čiščenje in barvno obsto-
jen. 
 
Energijska učinkovitost 

Tudi sušilni stroji so lahko tako prijazni do okolja: Miele-
jevi sušilni stroji s toplotno črpalko z lahkoto dosegajo 
razred energijske učinkovitosti A+. Stroji z visokoučinko-

vitim Mielejevim motorjem ProfiEco pa delujejo še bolj varčno in 
dosegajo oceno A++ ali celo A+++. Ti stroji vam torej omogočajo, 
da prihranite denar, obenem pa perilo sušite v stroju, ne da bi 
imeli slabo vest zaradi okolja. 

Dišavni vložki - FragranceDos 
Z Mielejevimi dišavnimi vložki, ki so na voljo v različnih 
čutnih dišavah, se vaše perilo med sušenjem ovije v 
vonj, ki ga imate najraje. Dišave za Miele proizvaja dru-

žinsko podjetje v južni Franciji, ki ustvarja dišave že od leta 1871. 
Njihovi specialisti za parfume s patentiranim postopkom poskrbijo 
za obstojnost dragocenih sestavin. Rezultat: prijetno svež in nara-
ven vonj perila, ki traja do štiri tedne.

Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna
Vrtenje bobna v sušilnih strojih Miele spremeni smer v nerednih 
intervalih. To prepreči, da bi se perilo zapredlo v klobčič, in zago-
tavlja enakomeren rezultat sušenja ter manj zmečkano perilo. 

Izjemno tiho 
Ohišje in zračni krogotok sušilnih strojev Miele s toplotno 
črpalko sta zasnovana tako, da je hrup zračnega toka in 
vibracij zmanjšan na minimum. To vam omogoča, da 

svoj sušilni stroj vklopite kadar koli, ne da bi morali pomisliti na 
moteče zvoke. 

Izmenjevalnik toplote, ki ne potrebuje vzdrževanja 
V sušilnih strojih Miele s toplotno črpalko je toplotni izmenjevalnik 
zaščiten z učinkovitim filtrskim sistemom in ne potrebuje čiščenja. 
To zagotavlja tudi stalno nizko porabo energije – skozi celotno ži-
vljenjsko dobo aparata.

Koristne informacije
Slovarček izrazov – sušilni stroji Miele

1)Nemški patent DE 19 719 661 C2
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Satasti boben1) 

Edinstvena satasta struktura omogoča, da se perilo v vr-
tečem se bobnu privzdigne višje. Kosi perila so tako dlje 
časa izpostavljeni toplemu toku zraka, zato je sušenje 

bolj enakomerno. V vdolbinah posameznih šestkotnikov se ustva-
rijo zračni žepi, ki oblazinijo padec perila. To zagotavlja, da je rav-
nanje z vašim perilom veliko bolj nežno in da je po sušenju manj 
zmečkano, bistveno pa poenostavi tudi likanje. 

SteamFinish 
Če likanje ni eno od vaših najljubših opravil, boste cenili 
Mielejev sistem SteamFinish s programom »Glajenje s 
paro«. Na začetku postopka sušenja se voda razprši po 

notranjosti satastega bobna, da nastane oblak drobnih vodnih ka-
pljic, ki jih segreje sušeči zrak. Para, ki se ustvarja, prodre v tkani-
ne in vidno zgladi kose perila. Likanje tako postane veliko lažje in 
hitrejše – ali povsem nepotrebno. 

Visoka učinkovitost kondenzacije 
Pomemben kriterij kakovosti sušilnih strojev je zatesnjenost celo-
tnega stroja. Manj vročega, z vlago nasičenega zraka izhaja iz 
stroja, boljša je učinkovitost kondenzacije. Poleg tega je močno 
izhajanje vlage v zaprtih prostorih zelo neprijetno: kondenzat na 
stenah lahko povzroči tvorbo plesni in gliv, kar lahko ogrozi struk-
turo zgradbe. Sušilni stroji Miele dosegajo najboljše vrednosti za-
tesnjenosti – in s tem najvišje ocene za učinkovitost kondenzacije. 
 
Vgrajena cev za odvod kondenzata 2)

Vsi kondenzacijski sušilni stroji Miele, vključno s stroji s toplotno 
črpalko, imajo vgrajeno cev za odvod kondenzata s prostorom za 
njeno shranjevanje. Tako lahko kondenzat odteka neposredno v 
umivalnik ali sifon pod umivalnikom in praznjenje posode za kon-
denzat ni več potrebno. 

Vrata s steklom 
Nova generacija sušilnih strojev Miele ima značilen obraz: prijeten 
videz sodobnega dizajna vrat takoj pritegne pogled. Z novim ste-
klom v vratih se sušilni stroji popolno ujemajo s pralnimi stroji Mi-
ele. Prednost za vas: vedno imate pregled nad tem, kaj se dogaja 
z vašim perilom. 

Zaščita pred mečkanjem 
Če perila ne morete vzeti iz stroja takoj po končanem programu 
sušenja, vam funkcija zaščite pred mečkanjem zagotavlja, da se 
perilo v rednih intervalih obrne in se tako ne zmečka. 

Zvočni signal 
Zvočni signal vas opozori, ko se program sušenja konča. To pre-
preči, da bi vaše pravkar posušeno perilo ostalo v sušilnem stroju 
dlje, kot je potrebno. 

1) Evropski patent EP 1 293 594 B1
2) Evropski patent EP 1 186 697 B1

Koristne informacije
Slovarček izrazov – sušilni stroji Miele

AutoClean1)

Predal za pralna sredstva AutoClean se očisti s serijo 
močnih curkov vode po vsakem programu pranja. Tako 
se temeljito odstranijo vsi ostanki pralnih sredstev. K 

učinkovitosti spiranja pripomore tudi posebej gladka površina 
predala. To zagotavlja, da prekati predala za pralna sredstva 
ostanejo čisti.
  
Ekspres 
Pralno-sušilni stroji Miele potrebujejo le 90 minut, da spremenijo 
umazano perilo v čista in suha oblačila. S tem programom lahko 
svoje najljubše srajce na hitro osvežite in jih takoj ponovno oble-
čete. To omogoča Mielejev patentirani postopek pranja. Toplotno 
ožemanje pred postopkom sušenja zagotavlja tudi hitro in učinko-
vito sušenje. 

Emajlirana sprednja stranica 
Miele je edini proizvajalec gospodinjskih aparatov, ki emajlira 
sprednje stranice vseh pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojev. 
Visokokakovostni emajl je odporen proti razenju, koroziji in alkali-
jam, ne prepušča kislin, je enostaven za čiščenje in barvno obsto-
jen. 

Glajenje s paro 
Pralno-sušilni stroji Miele ponujajo 3 programe s paro. Ti olajšajo 
likanje: v programu »Osvežitev« lahko zgladite in osvežite perilo, ki 
je le malo nošeno, a nekoliko zmečkano. S programom »Glajenje« 
lahko zgladite sveže oprano perilo in ga posušite do stopnje »Vla-
žno za likanje«. V programu »Srajce« pa se funkcija glajenja avto-
matsko aktivira pred sušenjem – to zmanjša potrebo po likanju. 

Izpiranje puhastih delcev 
Puhasti delci, ki ostanejo v stroju po postopku sušenja, se v tem 
programu v celoti izperejo iz stroja. Kanal kondenzatorja, lužna 
posoda in boben so v nekaj minutah povsem brez puhastih del-
cev. To varno preprečuje zabarvanje perila z barvo, ki bi se prene-
sla s puhastimi delci. 

Lužna posoda iz plemenitega jekla 
Lužna posoda je posebej trpežna in higienična. Podprta je z 
vzmetmi in amortizerji ter obtežena s protiutežmi iz sive litine. To 
je Mielejeva dovršenost za minimalno obrabo in maksimalno vzdr-
žljivost. Tudi pri najvišji hitrosti vrtenja bobna stroj ostane varno 
na mestu.  

Možnost »Madeži« 
V pralno-sušilnem stroju Miele lahko obdelate do 22 raz-
ličnih vrst madežev – do tri vrste hkrati. Osnovnemu pro-
gramu preprosto dodajte želeno možnost in postopek 

pranja se ustrezno prilagodi posebnostim izbranega madeža. In-
tegrirani vodnik za odstranjevanje madežev vam prek prikazoval-
nika svetuje, kako učinkovito odpraviti madež. Ta funkcija je na 
voljo samo pri strojih Miele.

Osvetlitev bobna 
Pralno-sušilni stroji Miele so opremljeni z LED-osvetlitvijo bobna. 
Močne svetleče diode, ki ne potrebujejo vzdrževanja, osvetlijo Mi-
elejev satasti boben tako dobro, da ne morete več spregledati no-
benega kosa perila. Preprosto udobno – in lepega videza!

Posebej tiho 
Možnost »Posebej tiho« lahko dodate k številnim progra-
mom. Stroj potem pere izjemno tiho, saj prilagodi ritem 
pranja in aktivira funkciji »Prekinitev po izpiranju« in 

»Brez ožemanja«. Vaš pralno-sušilni stroj Miele nato deluje še tiš-
je. To vam pride prav denimo takrat, ko stroj deluje v nočnem 
času ali če je nameščen blizu bivalnih prostorov. 

Pranje pri nizkih temperaturah 
Napredna in visokoučinkovita Mielejeva tehnologija pranja omo-
goča, da lahko temperaturo v večini programov znižate na 20 °C 
ali celo na nastavitev »hladna voda«. Če je perilo le rahlo umaza-
no, lahko s temi programi dosežete bistvene prihranke energije. 

Prikaz napolnjenosti in priporočilo za doziranje 
Ta inteligentna funkcija vam pomaga preprečiti, da bi v boben vlo-
žili preveč perila, in odmeriti pravo količino pralnega sredstva. 
Stroj zazna trenutno obremenitev in vam pokaže, koliko perila lah-
ko še vložite v boben. Na prikazovalniku se izpiše tudi priporočilo 
za ustrezno količino pralnega sredstva. Na ta način lahko vedno 
perete okolju prijazno in obenem dosežete najboljše rezultate. 

Senzorsko nadzorovano sušenje 
Mielejevi pralno-sušilni stroji zagotavljajo vedno popolne rezultate 
sušenja. Senzorji, ki so nameščeni po vsej površini bobna in na 
steklu v vratih, so v stiku s perilom in merijo trenutno preostalo 
vlažnost. Sušenje se zaključi natanko v trenutku, ko je vaše perilo 
optimalno posušeno. 

Sistem Water Control (WCS)
Sistem Water Control (WCS) nadzoruje dotok vode v 
stroj s senzorjem nivoja vode. Dotok vode se avtomatsko 
prekine, če normalni nivo vode ni dosežen. Če voda pu-

šča znotraj stroja, se dovodni ventil v stroju zapre in voda se izčr-
pa iz lužne posode. Iztekajočo vodo zazna tudi stikalo na plavač v 
kadi na dnu stroja.

Toplotno ožemanje 
Pred postopkom sušenja se perilo vrti v toku toplega zraka, med-
tem ko se hitrost vrtenja bobna postopoma povečuje. Na ta način 
se vsebnost vode v perilu zmanjša, še preden se začne dejansko 
sušenje – tako prihranite čas in električno energijo.

Koristne informacije
Slovarček izrazov – pralno-sušilni stroji Miele

1)Evropski patent EP 2 022 884 B1
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Naš sistem nege perila zajema celoten proces od pranja in sušenja do 
likanja. V svojih laboratorijih smo celo razvili izdelke Miele CareCollection, 
ki so popolno prilagojeni strojem Miele. To zagotavlja nadpovprečne 
rezultate pranja in optimalno nego perila.

Mielejevi pralni in sušilni stroji se popolno dopolnjujejo tako v dizajnu kot 
funkcijah. Koncepti upravljanja in programi dosledno sledijo isti filozofiji, 
zato je izbira programov še posebej enostavna.

To ponuja samo Miele
Popolna sistematična nega perila
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Nova doba nege perila 
Parni likalni sistem Miele FashionMaster

Miele FashionMaster – aktivni partner pri likanju, ki 
ponuja številne priročne funkcije. 
Kompaktna kombinacija likalnika, uparjalnega sistema in 
likalne mize prinaša neverjetno udobje v tisto, kar sicer 
velja za naporno gospodinjsko opravilo. 
Skrivnost aparata FashionMaster se skriva v vrhunski 
tehnologiji. Najprej je tu patentirani1) sistem 1-2 Lift za 
izjemno hitro in kar se da udobno postavitev aparata. 
Neverjetno natančna in učinkovita parna tehnologija 
zagotavlja popolne rezultate likanja, močan parni 
nastavek pa nudi najrazličnejše načine uporabe pri negi 
perila. Naš moto: popolni rezultati z minimalnim trudom.
Funkcionalni, elegantni dizajn je privlačen celo takrat, ko 
je FashionMaster zložen in shranjen na majhnem 
prostoru: videti je skoraj preveč dobro, da bi ga skrivali. 
Ta Mielejeva inovacija je prejela nagrade več priznanih 
žirij za dizajn. 

1) Evropski patent EP 2 169 108 B1

Zbogom, naporno likanje. Pozdravljen, FashionMaster!
Ali likanje ni ravno vaše najljubše opravilo? Za vas imamo rešitev. Prav to je bil namreč razlog, da smo 
razvili likalni sistem, ki naredi likanje vašega perila bolj preprosto, hitrejše in bolj poenoteno kot kadar 
koli doslej.
Likanje z novim aparatom Miele FashionMaster spremeni to pogosto nepriljubljeno 
opravilo v bistveno manj naporno nalogo. Celo priprava vam vzame manj časa in truda: ker je  
FashionMaster opremljen z likalno mizo, likalnikom in uparjalnikom, vam je vse pri roki. Na dveh  
kolescih, ki sta prijazni do talnih oblog, ga brez truda vlečete in premikate po prostorih kot voziček za 
golf. Z lahkoto je kos celo stopnici ali dvema. Inovativna tehnologija aparata FashionMaster  
vam pomaga, da hitro in brez truda opravite z gorami perila. Od občutljivih svilenih bluz in kompaktnih 
lanenih jopičev do težavnih kosov perila s kovinskimi okraski in potiski – s sistemom FashionMaster 
lahko v nekaj trenutkih zlikate vsak kos perila. Brez kompromisov in z veseljem.



Nov način likanja brez truda 
Pregled prednosti* Mielejevega parnega likalnega sistem FashionMaster

Sistem 1-2 Lift 
Dva preprosta koraka za 

postavitev, ki ne zahtevata nobenega 
truda! S patentiranim2) sistemom 1-2 Lift 
lahko v hipu začnete z likanjem.

Brezstopenjska nastavitev višine 
Preprosto ergonomično: vgrajena plinska 
tlačna vzmet zadrži likalno mizo na 
optimalni delovni višini (83 do 102 cm).

Parni nastavek 
Vsestranski talent:  

s praktičnim parnim nastavkom lahko  
nežno zlikate oblačila, jakne ali zavese 
kar v visečem položaju.

Para 
Več kot zgolj pihanje vročega zraka: 
profesionalne rezultate omogočata parni 
tlak 4 bare in stalna količina pare  
100 g/minuto.

Podloga proti prijemanju 
Popolna nega: bleščice, potiske, občutljive 
tkanine in temna oblačila lahko zlikate 
brez nastajanja sijočih mest.

*odvisno od modela.  
1) Evropski patent EP 2 233 632 B1  
2) Evropski patent EP 2 169 108 B1

Satasta likalna površina 
Že patentirani satasti boben v pralnih in 

sušilnih strojih zagotavlja izjemno nežno ravnanje s peri-
lom. Enak princip je zdaj uporabljen tudi pri sistemu 
FashionMaster, ki se s tem bistveno razlikuje od drugih 
sistemov. Edinstvena satasta likalna površina1) doseže  
najboljše rezultate likanja, združene s popolno nego perila. 
V nasprotju z običajnimi ročnimi likalniki FashionMaster 
paro hitro in enakomerno porazdeli vzdolž kanalov med 
šestkotniki po celotni likalni površini. To ustvari film pare, 
ki omogoča, da likalnik mehko, a učinkovito drsi 
preko perila.
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Številni argumenti govorijo v prid aparatov Miele
Pregled prednosti* Mielejevega parnega likalnega sistema FashionMaster 

Aktivna likalna miza 
Podpora: funkcija pomnilnika in 
avtomatski vklop in izklop olajšata proces 
likanja. 

Funkcija napihovanja 
Praktično brez teže: zračna blazina 
omogoča, da perilo zgladite, ne da bi  
pritiskali nanj.

Likanje v več slojih 
Prihrani fizično moč in čas: v enem koraku 
lahko zlikate večslojne kose perila. Likanje 
obeh strani oblačil ni več potrebno! 

Funkcija odsesavanja 
Namen: učinkovito prodiranje pare v tkani-
no. Preprečevanje kondenzacije, kosi 
perila ne zdrsnejo z mize.

Posoda za vodo 
Dolgotrajno neprekinjeno delo: posoda za 
vodo ima kapaciteto 1,25 litra – dovolj za 
polno uro likanja.

Kolesca 
Mobilen in okreten: transport sistema 
FashionMaster je izjemno udoben – aparat 
vam sledi, kamor koli greste.

Območje Comfort Zone 
Likanje v enem samem koraku: celotno 
sprednjo stran srajce ali bluze lahko 
zlikate, ne da bi morali premeščati  
območje ramen.

Prostora za shranjevanje 
Vse-v-enem: vse dele sistema lahko 
pospravite v prostora za shranjevanje, 
namenjena likalniku in priboru.

Avtomatsko odstranjevanje 
vodnega kamna 

Tako preprosto: program odstranjevanja 
vodnega kamna zaženete s pritiskom na 
gumb. Vse, kar morate storiti, je, uporabit 
primerno  odstranjevalno sredstvo.

Avtomatsko izpiranje 
Čisto veselje z likanjem: s funkcijo 
izpiranja se odstranijo ostanki mineralov, 
ki se nakopičijo zaradi postopka 
izhlapevanja.

Funkcija CoolDown 
Dodatna varnost: kadar likalnika ne  
uporabljate, se po treh minutah  
avtomatsko izklopi.

Funkcija avtomatskega izklopa 
Lahko ste povsem mirni: kadar likalnika ali 
parnega nastavka ne uporabljate 15 minut, 
se izklopi celoten aparat.

*odvisno od modela.

Tipska/prodajna oznaka B 2847
Dizajn
Barva likalnika antracid, siva 
Barva prevleke za likalno mizo sivo melirana
Popolni rezultati likanja
Satasta likalna površina •
Tlak pare v bar 4,0
Količina pare v g/min 100
Navpična para •
Para od temperaturne stopnje 2
Parni nastavek –
Funkcija napihovanja •
Funkcija odsesavanja •
2. stopnja moči ventilatorja –
Podloga proti prijemanju •
Likanje, ki prihrani čas
Količina polnjenja za vodni rezervoar v l 1,25
Odstranljiv vodni rezervoar •
Možnost stalnega polnjenja vodnega rezervoarja •
Večplastno likanje •
Udobna uporaba
Vse-v-enem •
Sistem postavljanja 1-2 •
Brezstopenjska nastavitev višine s plinsko vzmetjo v mm 830 – 1.020
Kolesca, ki ne poškodujejo talnih oblog •
Likalna miza z območjem Comfort •
Avtomatski vklop/izklop ventilatorja •
Funkcija pomnilnika za ventilator •
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna •
Avtomatsko izpiranje •
Prostor za shranjevanje likalnika •
Prostor za shranjevanje priključnega kabla in pribora •
Varnost
Funkcija CoolDown •
Funkcija avtomatskega izklopa •
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 470 x 970 x 1.480
Mere v mm (Š x V x G), zložen 470 x 1.280 x 370
Likalna površina v mm 1200 x 400
Priložena oprema
Podloga proti prijemanju •
Parni nastavek •
Osnovna prevleka za likalno mizo –
Prevleka za likalno mizo Premium •
Držalo cevi za paro •
Držalo za priklijučni kabel •
Dodatna oprema
Parni nastavek •

Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.679,–
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Kolesca 
Mobilen in okreten: FashionMaster trdno stoji brez dodatne opore, 
tudi ko je zložen, postavite pa ga lahko kjer koli v vašem domu. S 
svojimi kolesci, ki so prijazna do talnih oblog, ga lahko brez truda 
premikate – sledil vam bo, kamor koli se boste odpravili. Pragovi, 
robovi preprog in celo stopnica ali dve mu ne predstavljajo nobe-
nih težav.

Likanje v več slojih 
Prihranite svojo moč in čas! Z likalnim sistemom FashionMaster 
lahko zdaj večslojne in kompaktne kose perila zlikate samo z ene 
strani. Velika količina pare in visok parni tlak omogočata, da para 
prodre celo skozi debele, goste materiale, kot je jeans. Likanje z 
obeh strani je tako odveč.

Para 
S parnim tlakom do 4 bare in stalno količino pare 100 g/
min lahko s sistemom FashionMaster dosežete profesio-
nalne rezultate likanja. Suha para prodre celo v zelo de-

bele, kompaktne materiale in skrajša čas likanja. Izpust pare ali 
stalno izhajanje pare – z gumbom za paro na likalniku lahko izbe-
rete možnost, ki vam najbolj ustreza.

Parni nastavek 
Moteče gube na jopiču, večerni obleki ali zavesi? Nič 
lažjega za parni nastavek sistema FashionMaster. Če-
prav tehta le pol toliko kot likalnik, uporablja enak parni 

tlak in volumen pare. Nastavek s krtačo privzdigne vlakna in zago-
tavlja, da se ohranja varna razdalja med nastavkom in kosom peri-
la. Parni nastavek lahko uporabljate tudi, kadar je FashionMaster 
zložen.

Podloga proti prijemanju 
Kovinski okraski, potiski ipd. ali izjemno občutljive tkanine – s sis-
temom Miele FashionMaster ste lahko kos kakršnemu koli izzivu. 
Podloga proti prijemanju, ki jo preprosto namestite na likalnik, je 
namenjena posebej nežnemu likanju in je primerna tudi za kose 
oblačil z modnim okrasjem. Njena prevleka iz Teflona preprečuje 
sijoče madeže na temnem perilu, ne da bi ga morali za likanje obr-
niti z licem navznoter.

Posoda za vodo 
Ali morate med likanjem velikih količin perila ponovno napolniti 
posodo za vodo? Nič lažjega, saj posodo za vodo aparata
FashionMaster lahko napolnite kadar koli med postopkom likanja, 
tako da jo preprosto odstranite in vanjo nalijete vodovodno vodo. 
Uporabniku prijazen dizajn posode za vodo omogoča, da jo polni-
te celo pod nizkimi vodnimi pipami. Kapaciteta 1,25 litra zadošča 
za približno eno uro neprekinjenega likanja.

Koristne informacije
Slovarček izrazov – parni likalni sistem Miele FashionMaster

Aktivna likalna miza 
Takoj ko pritisnete gumb za paro na likalniku, ventilator v notranjo-
sti likalne mize avtomatsko začne delovati in se v premorih med li-
kanjem izklopi. Ob naslednjem likanju s paro funkcija pomnilnika 
aktivira nazadnje uporabljeno funkcijo odsesavanja ali napihova-
nja.

Avtomatsko izpiranje 
Mineralne ostanke, ki se nakopičijo zaradi izhlapevanja vode, je 
treba odstraniti z izpiranjem uparjalnika, saj je le tako zagotovljena 
stalna zmogljivost aparata. FashionMaster avtomatsko izračuna 
ustrezen interval izpiranja na podlagi volumna vode, ki je izhlape-
la. Postopek izpiranja se nato avtomatsko začne, takoj ko izklopite 
aparat. Pri tem je vaša naloga le to, da izpraznite posodo z ostan-
kom vode.

Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna 
Odstraniti vodni kamen zdaj ali pozneje? Ena stvar manj, ki vas 
mora skrbeti. Vse, kar morate storiti, je, da enkrat nastavite trdoto 
vode. Program odstranjevanja vodnega kamna zaženete s priti-
skom na gumb; po dodatku ustreznega sredstva za odstranjeva-
nje vodnega kamna program poteka povsem avtomatsko.

Brezstopenjska nastavitev višine 
Likalno mizo lahko brez truda natančno prilagodite svoji delovni 
višini. S pomočjo vgrajene plinske tlačne vzmeti lahko likalno mizo 
udobno nastavite na delovno višino med 83 in 102 cm.

Funkcija avtomatskega izklopa 
Če likalnika ali parnega nastavka ne uporabite pribl. 15 minut, se 
celotni sistem avtomatsko izklopi. Ni vam treba več skrbeti, ali ste 
izklopili likalnik.

Funkcija CoolDown 
VARNOST je pri Mieleju vedno na prvem mestu: senzorji gibanja 
in nadzor tipk zagotavljajo, da se likalnik avtomatsko izklopi, če ga 
približno 3 minute ne uporabljate. Takoj ko likalnik zazna gibanje, 
se ponovno vklopi.

Funkcija napihovanja 
Likalna miza sistema FashionMaster je opremljena s funkcijo napi-
hovanja, ki prepreči odtise šivov in robov na spodnjih slojih obla-
čil. Ventilator ustvari zračno blazino med oblačilom, ki ga likate, in 
mizo. Odlično za likanje naborkov, volnenih puloverjev ipd. Ta 
funkcija preprečuje tudi odtise šivov in robov.

Funkcija odsesavanja 
Funkcija odsesavanja, s katero se odlikuje likalni sistem, zagota-
vlja natančno prodiranje pare v oblačila in zmanjša nabiranje kon-
denzata. In še ena prednost: kosi perila na likalni mizi ostanejo 
varno na mestu.

Prostora za shranjevanje 
Ko je FashionMaster zložen, pritegne pogled le njegov presenetlji-
vo eleganten in brezčasen dizajn, ne pa priključni kabel ali likalnik. 
To omogočata dva prostora za shranjevanje: likalnik in cev za 
paro sta nameščena pod odlagalno površino za likalnik. Drugi 
prostor za shranjevanje je v stojalu. Tja lahko shranite priključni 
kabel, prevleko proti prijemanju, parni nastavek in drug pribor. 

Satasta likalna površina 
Satasta struktura se je izkazala za zelo učinkovito že v Mielejevih 
satastih bobnih. Zdaj se z njo odlikuje tudi Miele FashionMaster. S 
satasto likalno površino, ki je prijavljena za patent1), lahko doseže-
te izvrstne rezultate in optimizirate nego tkanin. V nasprotju z obi-
čajnimi ročnimi likalniki FashionMaster paro hitro in enakomerno 
porazdeli vzdolž mreže kanalov po celotni likalni površini. To omo-
goča, da likalnik mehko in nežno drsi preko tkanin, obenem pa 
zagotavlja popolne rezultate likanja.

Sistem 1-2 Lift
Dva preprosta koraka za postavitev, ki zahtevata le malo ali celo 
nobenega truda! S patentiranim2) sistemom 1-2 Lift lahko celoten 
aparat, ki ga sestavljajo likalnik, likalna miza in uparjalnik, postavi-
te v samo dveh potezah. Likalno mizo sprostite in jo pustite, da 
zdrsne v vodoraven položaj, dokler se ne zaskoči – kot po čudežu. 
FashionMaster ne zlika le vašega perila, temveč tudi zmanjša 
obremenitev vašega hrbta!

Velika likalna miza z območjem Comfort Zone 
Na likalni mizi aparata FashionMaster, ki meri 120 x 40 cm, lahko 
naenkrat likate celotno hlačnico. Območje Comfort Zone na ož-
jem koncu likalne mize je zasnovano tako, da lahko v enem koraku 
zlikate celotno sprednjo stran bluze ali srajce, ne da bi morali pri 
tem premeščati območje ramen. Odlična lastnost, ki vam prihrani 
čas.

1)Evropski patent EP 2 233 632 B1  
2) Evropski patent EP 2 169 108 B1
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Nega perila za najvišje zahteve
Pregled prednosti* likalnega stroja Miele z valjem

Navdušujoče vsestranski 
Prilagodljiv, da izpolni vse zahteve:  
ne glede na vrsto in velikost lahko vsak 
kos perila zlikate hitro in enostavno.

Funkcija pare 
Moč, ki odpravlja gube:  

tehnologija dveh rezervoarjev za hitro in 
enakomerno porazdelitev pare in odlične 
rezultate likanja.

Velik pritisk na stični površini 
Večji je pritisk, boljše je glajenje gub: če bi 
želeli ustvariti primerljiv pritisk z običajnim 
likalnikom, bi morali pritisniti na likalno 
mizo s težo približno 7 kg. 
 

Izbira temperature, ki ustreza perilu 
Nežno ravnanje s perilom:  
preprosto izberite temperaturo, skladno s 
podatki na etiketi za nego. Na ta način bo 
vaše perilo ohranilo lep videz dlje časa.

Likanje v sedečem položaju 
Ergonomično: obremenitev vašega hrbta 
je manjša, delovanje z uporabo nožnih 
stikal pa vam pušča obe roki prosti.

*Odvisno od modela.

Likalni stroj Miele z valjem –  
zmagovalec proti zmečkanosti in gubam 
Menite, da je likalni stroj z valjem staromoden in 
nepraktičen? Potem še nikoli niste uporabljali likalnega 
stroja Miele z valjem. Njegove prednosti vas bodo zelo 
hitro prepričale. Likanje še nikoli ni bilo tako hitro in 
udobno! V primerjavi z običajnimi metodami likanja si 
lahko prihranite veliko truda, poleg tega pa vam likanje 
vzame tudi do 50 % manj časa. Tako boste lahko več 
časa namenili prijetnejšim stvarem v življenju!
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Številni argumenti govorijo v prid aparatov Miele 
Pregled drugih prednosti* likalnega stroja Miele z valjem

Prost konec valja 
Brez zatikanja, brez zapletanja: celo 
likanje težavnih kosov perila, kot so krila 
ali srajce, je povsem enostavno. 

Nastavljiva hitrost valja 
Enostavno boljše likanje: optimalno 
upoštevanje vrste perila, njegove vlažnosti 
in vašega delovnega tempa. 

Priročna palica za perilo 
Prihrani prostor in čas: kose perila po 
likanju preprosto obesite na palico. 
Idealno za ohlajanje in zračenje med 
sušenjem. 

Velika polica za zlikano perilo 
Prostorno: perilo, ki ga zlikate, nežno 
pristane na polici – brez mečkanja. 

83 cm širok valj 
Udobje in prihranek časa: velike kose 
perila, kot so prevleke za vzglavnike, lahko 
hitro zlikate v enem samem koraku. 

Avtomatska zaščita prstov 
Varna uporaba: v primeru, da 

prsti pridejo v stik z letvijo za zaščito 
prstov, se motor ustavi in likalna 
žlebina se dvigne. 

Stabilnost 
Zajamčeno trden položaj: robustna 
konstrukcija in stabilna noga zagotavljata 
varen položaj stroja. 

Shranjevanje na majhnem prostoru 
Prilega se v najmanjšo nišo: likalni stroj 
zavzame samo 0,2 m2 prostora, štiri 
kolesca pa olajšajo njegov transport.

Vzvod za sprostitev v sili 
Vaše perilo je v vsakem  

primeru na varnem: pritisk valja lahko 
ročno sprostite, da odstranite perilo.

Likalni stroj

Tipska/prodajna oznaka B 995 D
Dizajn
Barva aparata lotusno bela
Popolni rezultati likanja
Perilu prilagojena izbira temperature •
Možno pritiskanje na perilo (N/cm2) 0,35
Vlagalna deska za enostavno vstavljanje perila •
Velika prestrezna polica za zlikano perilo •
Odlagalna palica za ohlajanje perila brez mečkanja •
Funkcija pare •
Količina polnjenja za uparjalnik v l 0,84
Tehnika z dvema rezervoarjema •
Delovanje z vodovodno vodo •
Likanje, ki prihrani čas
Širina likalnega valja v mm 830
Spremenljiva hitrost valja •
Vpojna prevleka valja •
Udobna uporaba
Možnost likanja v sedečem položaju brez napora •
Z vseh strani prost konec valja •
Pregledno upravljalno polje •
Udoben mehanizem zlaganja •
Štiri kolesca, ki omogočajo enostaven transport •
Varnost
Avtomatska zaščita prstov •
Odpiranje v sili •
Dobra stabilnost •
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 959 x 985 x 380
Mere v mm (Š x V x G), zložen 1.055 x 500 x 380
Skupna priključna moč v kW 3,5
Priporočena maloprodajna cena EUR, vključno z DDV 1.549,–
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Koristne informacije
Slovarček izrazov – likalni stroj Miele z valjem

Avtomatska zaščita prstov 
Če se prsti preveč približajo valju, se takoj odzoveta letev za za-
ščito prstov in varnostno stikalo in motor se izklopi. Valj se ustavi 
in žlebina se umakne, vaši prsti pa so zaščiteni.

Funkcija pare 
Ta funkcija omogoča likanje s paro. Tehnologija dveh rezervoarjev 
zagotavlja hitro ustvarjanje pare, enakomerno porazdelitev pare 
po celotnem območju likanja in do 40 minut likanja s paro (z enim 
polnjenjem rezervoarja). Kontrolna lučka vas pravočasno opozori, 
kdaj morate ponovno napolniti rezervoar. Delovanje z vodovodno 
vodo. Kapaciteta rezervoarja 0,84 l.

Izbira temperature, ki ustreza perilu 
Temperaturo likanja lahko nastavite skladno z etiketo za nego in 
tako zaščitite svoje perilo. Trije grelniki nato popolnoma enako-
merno porazdelijo toploto po celotnem valju. To zagotavlja naj-
boljše rezultate likanja.

Likanje v sedečem položaju 
Udobno likanje sede. Z rahlim pritiskom nožnega stikala poženete 
likalni valj in žlebina se spusti na perilo ter močno pritisne nanj. 
Ergonomični delovni položaj zmanjša obremenitev vašega hrbta in 
vam pusti obe roki prosti. Mielejev oddelek za tržne raziskave je 
izvedel anketo, v kateri je ugotovil, da je 95 % vseh kupcev Miele-
jevega likalnega stroja z valjem zadovoljnih do zelo zadovoljnih.*

Nastavljiva hitrost valja 
Hitrost valja lahko nastavite na pet stopenj in jo tako prilagodite 
individualnim zahtevam vrste perila, njegovi vlažnosti ter svojemu 
osebnemu delovnemu tempu.

Priročna palica za perilo 
Vrtljiva palica za perilo služi obešanju zlikanih kosov perila. Na pa-
lici se perilo ohladi in do konca posuši, ne da bi se zmečkalo.

Prepričljiva vsestranskost 
Miele ponuja priročno rešitev za hitro in udobno likanje najrazlič-
nejših vrst perila in za vse materiale. Tako si lahko pogosto prihra-
nite pot do čistilnice. Poleg posteljnine in prtov z lahkoto zlikate 
tudi majice, kavbojke in druge kose perila. Prepričajte se sami, 
kako vsestranski je ta likalni stroj.

Prost konec valja 
Prost konec valja poenostavi likanje težavnih kosov perila, kot so 
srajce in krila.

Shranjevanje na majhnem prostoru 
Ko končate z delom, vam priročen mehanizem zlaganja omogoča, 
da stroj shranite na majhnem prostoru. Zložen likalni stroj zavza-
me le 0,2 m2 prostora, štiri stabilna kolesca pa poskrbijo, da ga 
zlahka premikate po prostoru. 

Stabilnost 
Robustna konstrukcija in stabilna noga zagotavljata, da je položaj 
likalnega stroja z valjem povsem trden in varen.

Velika polica za zlikano perilo 
Po likanju kosi perila nežno zdrsnejo na veliko polico, da se ne 
zmečkajo.

Velik pritisk na stični površini 
Likalna žlebina med likanjem pritiska na valj s silo 0,35 N/cm2. Če 
bi želeli ustvariti primerljiv pritisk z običajnim likalnikom, bi morali 
pritiskati na likalno mizo s težo približno 7 kg. Za najboljše rezulta-
te z malo truda.

Vzvod za sprostitev v sili 
Če med likanjem pride do izpada električnega toka, se žlebina ne 
more avtomatsko umakniti, ko sprostite nožno stikalo. V tem pri-
meru lahko pritisk žlebine na valj sprostite ročno, tako da pritisne-
te vzvod za sprostitev v sili. Kos perila lahko nato izvlečete v smeri 
gibanja valja. To vam zagotavlja, da ne bo prišlo do poškodb va-
šega perila.

83 cm širok valj 
V primerjavi z običajnim likalnikom je likalna površina petkrat toli-
kšna. Širina valja 83 cm omogoča izjemno udobno likanje velikih 
kosov perila. Prevleko za vzglavnik lahko na primer zlikate v enem 
samem koraku.

* Anketa, izvedena leta 2005, 62 % zelo zadovoljnih, 33 % zadovoljnih

Pralno-sušilni stolp 
Če nimate dovolj prostora, da bi stroja postavili enega poleg 
drugega, lahko večino Mielejevih pralnih in sušilnih strojev 
postavite v priročen pralno-sušilni stolp. Pri tej postavitvi je 
pralni stroj vedno nameščen pod sušilnim strojem. Miele nudi 
različne komplete za stabilno povezavo obeh strojev. Nekateri, 
na primer model WTV 511, so opremljeni s praktičnim 
predalom. Predal je idealen za shranjevanje dodatkov ali za 
priročno odlaganje košare za perilo, medtem ko polnite ali 
praznite sušilni stroj.



80 81

Vezni element za pralno-sušilni stolp 
WTV 501  

Za varno namestitev pralno-sušilnega stolpa, za-
vzame malo prostora  
- Višina veznega elementa WTV samo 2,5 cm  
- Primeren za vse modele pralnih strojev W1  
- Kombinacija s sušilnimi stroji T1 iz linije Chrome-
Edition  
- Barva: bela 
 
Mat. št. 9.256.130  89,00*

*Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 

Vezni element za pralno-sušilni stolp  
WTV 511 

Za varno namestitev pralno-sušilnega stolpa, s 
predalom in delovno ploščo  
- Veliko prostora za shranjevanje v vgrajenem pre-
dalu s funkcijo »push-pull«  
- Primeren za vse modele pralnih strojev W1  
- Kombinacija s sušilnimi stroji T1 iz linije Chrome-
Edition  
- Barva: bela  
 
Mat. št. 9.351.780 239,00*

Vezni element za pralno-sušilni stolp  
WTV 406

Za varno namestitev pralno-sušilnega stolpa, z de-
lovno ploščo  
- Vgrajena delovna plošča s funkcijo »push-pull«  
- Pralni stroji z nagnjeno upravljalno ploščo: W 500, 
W 2000, W 3000, W 5000  
- Kombinacija s sušilnimi stroji: T 200, T 4000,  
T 8000  
- Barva: bela 
 
Mat. št. 6.694.470 159,00*

Vezni element za pralno-sušilni stolp 
WTV 407

Za varno namestitev pralno-sušilnega stolpa, z de-
lovno ploščo  
- Vgrajena delovna plošča s funkcijo »push-pull«  
- Pralni stroji z ravno upravljalno ploščo: W 500, W 
2000, W 3000, W 5000  
- Kombinacija s sušilnimi stroji: T 200, T 4000, T 
8000  
- Barva: bela 
 
Mat. št. 6.694.490  159,00*

Vezni element za pralno-sušilni stolp  
WTV 412 

Za varno namestitev pralno-sušilnega stolpa, za-
vzame malo prostora  
- Univerzalni element za pralne stroje s poljubnim 
naklonom upravljalne plošče  
- Pralni stroji: W 1000, W 2000, W 3000, W 5000  
- Kombinacija s sušilnimi stroji: T 200, T 4000, T 
7000, T 8000 
- Barva: bela 
 
Mat.št. 6.667.550 89,00*

1) Pralni stroj mora imeti pokrov.

Vezni element za pralno-sušilni stolp 
WTV 414 

Za varno namestitev pralno-sušilnega stolpa, z de-
lovno ploščo  
- Vgrajena delovna plošča s funkcijo »push-pull« in 
prostorom za pribor  
- Pralni stroji: W 1000  
- Kombinacija s sušilnimi stroji: T 7000  
- Barva: bela 
 
Mat. št. 6.719.970 169,00*

T1 Chrome 
Edition

T 8000 T 4000 Ci T 7000

W1 Chrome 
Edition

WTV 511 
WTV 501

WTV 412 WTV 412 WTV 414
WTV 412

W 3000/5000  
ravna 
blenda

WTV 511
WTV 501

WTV 406
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 3000/5000 
nagnjena 
blenda

WTV 511 WTV 407
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 1000 WTV 511 WTV 412 WTV 412 WTV 414
WTV 412
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Sušilni stroji

Možnosti kombinacij za pralno-sušilne stolpe

Dodatna oprema za stroje za nego perila

Komplet za vgradnjo pod pult UBS 
W/T/G

Komplet za vgradnjo pod pult 
UBS T1/G (brez slike)

Komplet za vgradnjo pod pult  
UBS W1/G (brez slike)

Komplet za vgradnjo pod pult UBS 
W/T/S

Za varno vgradnjo pralnih, sušilnih in pralno-sušil-
nih strojev z ravno upravljalno ploščo  
Vgradnja pod nizke delovne pulte (od 82 cm) – na-
domešča pokrov stroja  
Za pralne stroje: W 500, W 2000, W 3000, W 5000  
Za sušilne stroje: T 4000, T 8000  
Za pralno-sušilne stroje: WT 2000  
 
Mat.št. 5.291.441 59,00*

Za varno vgradnjo sušilnih strojev T1 pod pult  
Vgradnja pod nizke delovne pulte (od 82 cm) – na-
domešča pokrov stroja  
Za sušilne stroje iz linije ChromeEdition z ravno 
upravljalno ploščo  
 
Mat. št. 9.710.050 59,00*

Za varno vgradnjo pralnih strojev W1 pod pult  
Vgradnja pod nizke delovne pulte (od 82 cm) – na-
domešča pokrov stroja  
Za pralne stroje iz linije ChromeEdition z ravno 
upravljalno ploščo  
 
Mat. št. 9.709.940 59,00*

Za varno vgradnjo pralnih, sušilnih in pralno-sušil-
nih strojev z ravno upravljalno ploščo  
Vgradnja pod nizke delovne pulte (od 82 cm) – na-
domešča pokrov stroja  
Za pralne stroje: W 500, W 2000, W 3000, W 5000  
Za sušilne stroje: T 4000, T 8000  
 
Mat. št. 5.591.381 59,00*

TRK 555 

Košara primerna za sušilne stroje 
nove generacije T1
  
Mat. št. 9.614.800 59,00*

TK 111

Košara primerna za sušilne stroje 
T 9xxx, T 8xxx, T 7xxx

Mat. št. 9.407. 550 59,00*



Za optimalne rezultate pranja 
Pralna sredstva Miele za Mielejeve pralne stroje

Preprosto popolna nega perila. Z izdelki  
linije Miele CareCollection. 
Za vsakdanje pranje perila potrebujete le 
tri pralna sredstva Miele: 
- za vse vrste belega perila: univerzalno 
pralno sredstvo UltraWhite  
- za pisana in črna oblačila: pralno 
sredstvo za barvno perilo UltraColor  
- za volno, svilo in občutljivo perilo: pralno 
sredstvo za občutljivo perilo WoolCare. 
 
Miele nudi preproste in kompaktne rešitve 
tudi za primere, ko želite oprati posebno 
ali zelo kakovostno perilo, ki ga perete le 
redkokdaj, kot so kosi perila s puhastim 
polnilom ali oblačila s posebnimi zračnimi 
membranami. Za temeljito pranje in 
obenem nežno ravnanje z zahtevnimi  
vlakni.

Za pralne stroje Miele z avtomatskim  
doziranjem so vam prav tako na voljo 
posebne rešitve: Miele UltraPhase 1 in 
Miele UltraPhase 2, 
edinstveni dvokomponentni sistem pralnih 
sredstev v obliki kartuš tako za belo kot za 
pisano perilo. 

Na podlagi količine vode in temperatur, 
potrebnih za Mielejeve programe pranja in 
nege perila, so bila določena in uspešno 
preizkušena najučinkovitejša priporočila 
za odmerjanje, s katerim dosežemo 
popolne rezultate.
To vam omogoča, da kar najbolje 
izkoristite potencial svojega pralnega 
stroja Miele pri uporabi neverjetno majhnih 
količin pralnih sredstev. In tako varujete 
tudi okolje. 

Univerzalno pralno sredstvo UltraWhite za 
brezhibno belo perilo. 

Pralno sredstvo za pisano perilo  
UltraColor za sijoče barve in zaščito pred 
bledenjem. 

Pralno sredstvo za občutljivo perilo  
WoolCare za nežno pranje občutljivega 
perila.
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Praškasto pralno sredstvo  
Miele UltraWhite 2,7 kg

Tekoče pralno sredstvo 
Miele UltraColor 2 l

Pralno sredstvo za občutljivo perilo  
Miele WoolCare 2 l

Mehčalec za perilo Miele 2 l

Za optimalne rezultate pri belem perilu in pisanem 
perilu obstojnih barv.  
- Najboljši rezultati pri temperaturah: 
20/30/40/60/95 °C  
- Sijoče belo perilo, ki ga zagotavlja učinkovita for-
mula z aktivnim kisikom  
- Izvrstno odstranjevanje madežev celo pri nizkih 
temperaturah  
- Zelo učinkovito – za 42 postopkov pranja  
 
Mat. št. 7.903.010 17,00*

Za pisana in črna oblačila.  
- Najboljši rezultati pri temperaturah: 20/30/40/60 
°C  
- S formulo za zaščito barv za sijoče barve  
- Izvrstno odstranjevanje madežev celo pri nizkih 
temperaturah  
- Zelo učinkovito – za 30 postopkov pranja  
  
Mat. št. 7.903.110 14,00*

Za volno, svilo in občutljivo perilo.  
- Poseben negovalni kompleks na osnovi pšenič-
nega proteina in formula za zaščito barv  
- Posebne sestavine, ki ščitijo pred kosmatenjem  
- Najboljši rezultati pri temperaturah: 20/30/40/60 
°C  
- Zelo učinkovito – za 50 postopkov pranja  
  
Mat. št. 7.903.180 13,00*

Posebej za perilo iz frotirja.  
- Za mehko, prožno perilo  
- Svež, naraven vonj  
- Preprečuje statično naelektrenost v sušilnem 
stroju  
- Zelo učinkovit – za 66 postopkov pranja  
 
Mat. št. 7.903.250 8,00*

Pralna sredstva Miele 
Za optimalne rezultate pranja

*Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključo z DDV.

Posebno pralno sredstvo 
Miele za puh 250 ml

Posebno pralno sredstvo 
Miele za športna oblačila 250 ml

Posebno pralno sredstvo  
Miele Outdoor 250 ml

Posebno sredstvo 
Miele za impregnacijo 250 ml

Idealno za blazine, spalne vreče ali visokokakovo-
stne kose perila, polnjene s puhom  
- Ohranja prožnost puha.  
- Ohranja zračnost perila s puhastim polnilom.  
- Puh se ne zlepi skupaj in ostane puhast.  
- Zelo učinkovito – za 13 postopkov pranja  
 
Mat. št. 7.904.030 12,00*

Odlično za zračna športna oblačila  
- S posebnimi sestavinami nevtralizira neprijetne 
vonje.  
- Očisti in zadrži sijaj barv.  
- Ohranja obliko oblačil. Primerno tudi za termove-
lur  
- Zelo učinkovito – za 13 postopkov pranja  
 
Mat. št. 7.904.040 12,00*

Odlično za visokokakovostna oblačila za aktivnosti 
na prostem in perilo s funkcionalnimi membranami  
- Očisti in zadrži sijaj barv.  
- Vsebuje lanolin za posebno nego membran.  
- Zelo učinkovito – za 13 postopkov pranja  
 
Mat.št. 7.904.050  12,00*

Idealno za športna in dežna oblačila  
- Impregnacija za zaščito pred vodo in vetrom ter 
za učinek odbijanja umazanije  
- Ohranja zračnost oblačil.  
- Zelo učinkovito – za 4 uporabe  
 
Mat. št. 7.904.060  15,00*

*Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključo z DDV.
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Paket 10 kapsul Miele 
Home 

Popolna mešanica kapsul za perilo, ki zahteva po-
sebne postopke.  
- 3 kapsule WoolCare in 2 kapsuli SilkCare za vsa 
občutljiva oblačila  
- 2 kapsuli Down za blazine ali druge kose perila s 
puhastim polnilom  
- 3 kapsule z ojačevalcem pralnega učinka za trdo-
vratno umazanijo  
  
Mat. št. 9.606.480  8,90*

Paket 10 kapsul Miele  
Collection 

Popoln dodatek za posebne načine pranja. Škatla 
z različnimi kapsulami vam nudi priložnost, da se 
seznanite z izdelki.  
- Kapsule s pralnimi sredstvi: Sport, Down, Outdo-
or, WoolCa¬re in SilkCare  
- Kapsule z negovalnimi sredstvi: mehčalci AQUA, 
NATURE in COCOON ter impregnacijsko sredstvo  
- Kapsula z dodatkom: ojačevalec pralnega učinka 
za trdovratno umazanijo  
- Natančni odmerki onemogočajo predoziranje. Za 
10 postopkov  
- Preprosto popolna nega perila. Z izdelki Miele. 
 
Mat. št. 9.606.160  9,90*

Ultra Phase 1 in 2: 
Najboljši sistem za tekoče pralno sredstvo 
na trgu. S funkcijo TwinDos – avtomatskim 
odmerjanjem s pritiskom na gumb, ki 
omogoča popolne rezultate pranja.

Kapsule – popoln dodatek za posebne 
načine pranja 
S funkcijo CapDosing lahko dosežete 
boljše rezultate pranja pri perilu, ki zahteva 
posebne postopke, npr. oblačila za 
aktivnosti na prostem, svila in volna.

Pralna in dodatna sredstva Miele 
Za boljše rezultate pranja in sušenja

Miele UltraPhase 1 in 2  
1.5 l

Dvokomponentno pralno sredstvo za belo in pisa-
no perilo  
- Za sijoče barve in brezhibno belo perilo  
- Izvrstno odstranjevanje madežev celo pri nizkih 
temperaturah  
- Avtomatsko odmerjanje preprečuje predoziranje 
pralnih sredstev.  
- Zelo učinkovito – za 37 (UltraPhase 1) in/ali 50 
(UltraPhase 2) postopkov pranja  
- Preprosto popolna nega perila. Z izdelki Miele. 
 
UltraPhase 1
Mat. št. 9.604.860  12,90*

UltraPhase 2
Mat. št. 9.604.880  12,90*

*Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV.

Dišavni vložki 12.5 ml

Za 50 postopkov sušenja  
- Za svež vonj, ki traja do 4 tedne  
- Za puhasto in čudovito dišeče perilo  
- Posebej za Miele so jih razvili strokovnjaki za parfume v Provansi.  
 
AQUA -– popolna in temeljita čistoča s svežim vonjem Mat. št. 9.428.830       11,00*

COCOON - za občutek umirjenosti in harmonije Mat. št. 9.428.760      11,00*

NATURE - cvetna aroma in naravna, uravnotežena dišava Mat. št. 9.428.880     11,00*

Paket 10 kapsul Miele 
Outdoor + 

Vse, kar potrebujete za oblačila za aktivnosti na 
prostem.  
- 8 kapsul Outdoor in 2 kapsuli Reproofing  
- Kapsula Outdoor oblačilo opere in zadrži sijaj 
barv.  
- Kapsula Reproofing oblačilo zaščiti pred vodo in 
vetrom ter poskrbi za učinek odbijanja umazanije.  
 
Mat. št. 9.606.190  16,90*

Paket 10 kapsul Miele 
z mehčalcem za perilo 

Posebej primerne za frotir  
- Za mehko, prožno perilo  
- Svež, naraven vonj  
AQUA – popolna in temeljita čistoča s svežim vonjem,   mat. št. 9.605.500   5,90* 
COCOON – za občutek umirjenosti in harmonije,   mat. št. 9.605.540  5,90* 
NATURE – cvetna aroma in naravna, uravnotežena dišava, mat. št. 9.605.520  5,90*

Paket 10 kapsul Miele   
Sport

Paket 10 kapsul Miele 
WoolCare

Vse, kar potrebujete za oblačila za aktivnosti na 
prostem.  
- 8 kapsul Outdoor in 2 kapsuli Reproofing  
- Kapsula Outdoor oblačilo opere in zadrži sijaj 
barv.  
- Kapsula Reproofing oblačilo zaščiti pred vodo in 
vetrom ter poskrbi za učinek odbijanja umazanije.  
 
 Mat. št. 9.606.050  6,90*

Odlično za zračna športna oblačila.  
- Posebne sestavine nevtralizirajo neprijetne vonje.  
- Očisti in zadrži sijaj barv.  
- Ohranja obliko oblačil. Primerno tudi za termove-
lur 
 
Mat. št. 9.606.070  10,90*

Paket 10 kapsul Miele   
Booster

Rešitev za trdovratno umazanijo.  
- Za sijoče rezultate pranja celo pri nizkih tempera-
turah.  
- Pomaga odstraniti trdovratne madeže, kot so ma-
ščobni ali sadni madeži.  
- Primerne tako za belo kot za barvno perilo   

Mat. št. 9.605.560  8,90*

Sušilni stroji z možnostjo odišavljanja 
S sistemom FragranceDos do mehkega in 
čudovito dišečega perila – vonj, ki traja do 
4 tedne. 

* Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
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