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Dr. Markus Miele &  
Dr. Reinhard Zinkann

és

A mi igényünk

Immer Besser
Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a siker-

hez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak 

kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, 

mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakor-

latilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak“ lesznek.

 

Azt, hogy a Miele több mint 120 éve folyamatosan képes volt 

meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, szám-

talan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok 

millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és cé-

lok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak 

az olyan cégeknél található meg, amelyek már generációk 

óta családi kézben vannak.

Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú 

termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve 

ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a 

partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó part-

nerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszé-

dai felé tanúsít. 

 

Emellett bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, környezet-

tudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőfor-

rás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, 

amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a 

víz és a mosószerek fogyasztása tekintetében is, ami ezen 

felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli. 

 

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígér-

jük, hogy mindez így is marad. 
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Minőség, amely megelőzi korát.
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Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.
A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt- 
mesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos 
odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig 
működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért készülékeinket 
olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy 
velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszkö-
zökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy 
háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.
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Fenntarthatóság
Képzelje el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet 
használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. 
És fenntarthatóan jót tesz.

Teljesítmény
Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi 
akár 10 000 órán át teszteljük termékeink  teljesítményének állandó-
ságát. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben 
rábízhatja magát termékeinkre.

Alkotómunka
1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. 
Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint 
pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat 
hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját 
magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. 
Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.

A hosszú élettartam az igazi fenntarthatóság
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A Miele mosógépeket 20 éves élettartamra tesztelik.1)
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Ideális esetben a mosógépet nem halljuk, csak látjuk. 
Ezért gépeinket kivétel nélkül nemcsak a rendkívül hosszú élettar-
tam, valamint a higiénikusan tiszta és fenntartható teljesítmény 
szempontjából teszteljük, hanem kifejezetten halk működésüket is 
ellenőrizzük.

A fejlesztésre fordított időnk 30%-át a tesztelési fázis teszi ki. Hogy 
évről évre garantálhassuk a kiemelkedő eredményeket.

A régi készülékeinkből származó fémet újrahasznosítjuk az újakban 
– a tökéletesen körforgásos gazdaság érdekében. Ráadásul lega-
lább 15 éven át biztosítjuk a szükséges pótalkatrészeket – a Mielénél 
joga van a javíttatáshoz.
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Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása
Miele@home*

Integrálás Smart Home rendszerekbe
A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni 
kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek 
kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasí-
tás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is há-
lózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszön-
hetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját 
Smart Home partneri alkalmazásába. Így élvezheti ön a teljes mér-
tékben hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét.

Miele App**
Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele 
háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben 
zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejező-
dött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges informá-
ciókkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan 
kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele 
készülékeihez, mint a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le 
most az Appot!

Hangvezérlés***
Kapcsolja hálózatba intelligens Miele háztartási készülékeit, és 
kezelje őket kényelmesen hangvezérléssel. Így kényelmesen elvé-
gezhetők a programindítások, a beállítások és az állapot-lekérdezé-
sek. Ezenkívül számos különböző szolgáltatást használhat. És a 
legjobb: a hálózatba kapcsolt készülékeinek Miele hangvezérlése az 
Alexával dolgozik. Élvezze a mindennapjait, és fedezzen fel új érin-
tésmentes lehetőségeket.

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen 
kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még 
intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele 
háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsol-
ható. A kezelés egyszerű – a Miele App, hangvezérlés vagy meglévő 
okosotthon-megoldásokba való integrálás révén. A hálózatba 
kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül 
történik.
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Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása 
Miele@Home* – A Miele App** termékjellemzői

Dashboard
Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes 
hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja. 

MobileControl
A MobileControl segítségével az alkalmazáson keresztül 
vezérelheti készülékeit – bárhol is van. 

RemoteUpdate
A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továb-
bíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy 
szerviztechnikust kellene hívnia.

Töltse le most az Appot!

Demo mód
A Miele App demo módja egy első benyomást ad a Miele 
App előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik 
hálózatra csatlakoztatható Miele háztartási készülékekkel.

***  A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók 
köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

***  Mobil végkészülékekre elérhető. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg. 
***  A hangvezérlés az Amazon Alexa nevű szolgáltatását használja és annak rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat.

Fedezze fel a Miele App további lehetőségeit 
hálózatba kapcsolható háztartási készülékei számára:  

www.miele.hu

22-1154_Part01_Einl_Waeschepflege_HU.indd   1322-1154_Part01_Einl_Waeschepflege_HU.indd   13 14.11.22   12:5514.11.22   12:55



14

22-1154_Part01_Einl_Waeschepflege_HU.indd   1422-1154_Part01_Einl_Waeschepflege_HU.indd   14 14.11.22   12:5514.11.22   12:55



15

Csak a Mielénél elérhető 
 Tökéletes textilápolás rendszerben

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

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

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

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

A Miele mosógépek kialakításai

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

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

A Miele szárítógépes rendszerei
A textilkímélés legmodernebb módja.

Hőszivattyús szárítógép
A Miele segítségével minden eddiginél 
kíméletesebben és gazdaságosabban 
száríthatja a ruhákat. Hiszen a Miele modern 
hőszivattyús szárítógépeit maximális ener-
giahatékonyság és kiváló teljesítmény 
jellemzi. Ezzel ugyanolyan kényelmesen és 
rugalmasan száríthatja ruháit, mint a hagyo-
mányos kondenzációs szárítóval – de akár 
50%-os energiamegtakarítással. A hőszi-
vattyús technológia alacsony hőmérsékletei 
ezenkívül a ruhanemű értékes szálait is 
kímélik. Ez azt jelenti, hogy a még kényes 
textíliákat is könnyedén és habozás nélkül 
behelyezheti a szárítóba. 
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Hogyan kívánja készülékét felállítani?
Itt bemutatjuk azokat a telepítései lehetőségeket, amelyek alapján  
eldöntheti, hogy melyik mosógépet és szárítógépet válassza.

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

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

Aláépíthető
A Miele ChromeEdition egyenes kezelőpan-
ellel ellátott készülékei akkor is beépíthetők 
a pult alá, ha a munkalap alatti magasság 
82–85 cm. Ebben az esetben a készülék 
tetejét egy aláépítő szettel (pl. UBS W1/G 
vagy UBS T1/G) kell pótolni.

Alátolható
Mindegyik Miele elöltöltős mosógépet be 
lehet tolni a legalább 85 cm-es szabad 
magasságban lévő munkalapok alá. A 
készülék fedele ennél a megoldásnál nem 
távolítható el. Különösen jól alkalmazhatóak 
az egyenes kezelőpanellel ellátott W1 
ChromeEdition sorozat készülékei.

Mosó-szárító torony
Ha nem elegendő a hely az egymás melletti 
felállításhoz, akkor a legtöbb Miele mosó-
gép és szárítógép helytakarékos toronyként 
is felállítható. Ennél a megoldásnál a mosó-
gépnek mindig alul kell lennie.
Tornyok kialakítására különösen alkalmasak 
a WhiteEdition designsorozat készülékei. Az 
ebbe a sorozatba tartozó szárítógépeknél 
az ajtó nyitási iránya megfordítható, így az 
ajtók mindkét készüléken egy irányba 
nyílhatnak.
A stabil összekapcsoláshoz a Miele külön-
böző összeépítő kereteket kínál. Néhány 
típus – például a WTV 512 – praktikus 
fiókkal van felszerelve. Ebben tárolhatók 
például a tartozékok, illetve a ruháskosár is 
ráhelyezhető a szárítógép kényelmes 
feltöltéséhez és kiürítéséhez.
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WEA035WCS EU1 LW Active • o o o o o o o o o o o o o o o o o o

WCA030WCS EU1 LW Active o • o o o o o o o o o o o o o o o o o

WSA033WCS EU1 LW Active o o • o o o o o o o o o o o o o o o o

WED035WCS EU1 LW 8kg o o o • o o o o o o o o o o o o o o o

WWD020WCS EU1 LW 8kg o o o o • o o o o o o o o o o o o o o

WSD023WCS EU1 LW 8kg o o o o o • o o o o o o o o o o o o o

WED335WCS EU1 LW PWash&8kg o o o o o o • o o o o o o o o o o o o

WWD320WCS EU1 LW PWash&8kg o o o o o o o • o o o o o o o o o o o

WSD323WCS EU1 LW PWash&8kg o o o o o o o o • o o o o o o o o o o

WWD660WCS EU1 LW TDos&8kg o o o o o o o o o • o o o o o o o o o

WEF674WCS EU1 LW TDos&8kg o o o o o o o o o o • • o o o o o o o

WWF664WCS EU1 LW TDos&8kg o o o o o o o o o o o • • o o o o o o

WSF664WCS EU1 LW TDos&8kg o o o o o o o o o o o o • o o o o o o

WWG660WCS EU1 LW TDos&9kg o o o o o o o o o o o o o • o o o o o

WEI875WCS EU1 LW PWash&TDos&9kg o o o o o o o o o o o o o o • o o o o

WWI860WCS EU1 LW PWash&TDos&9kg o o o o o o o o o o o o o o o • o o o

WSI863WCS EU1 LW PWash&TDos&9kg o o o o o o o o o o o o o o o o • o o

WWR860WPS EU1 LW PWash&TDos&9kg o o o o o o o o o o o o o o o o o • o

WWV980WPS EU1 LW Passion o o o o o o o o o o o o o o o o o o •
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A mosógép és a szárítógép  
kombinációs lehetőségei
Side-by-side vagy toronyba építve

• = optimális kombinációra vonatkozó javaslat     o = kombináció lehetséges, de eltérés mutatkozik pl. a ruhatöltetnél

Kombinációs lehetőségek
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A Mielénél nem kell önnek a legjobb technológia és a legszebb 
design közül választani. A készülékosztályok és kivitelek két design-
vonalban állnak rendelkezésre: ChromeEdition és WhiteEdition.

A két designvonal
W1 (mosógépek) és T1 (szárítógépek) 
esetén

ChromeEdition
Klasszikus kivitelű készülék, modelltől függően krómozott, 
grafitszürke vagy fehér ajtógyűrűvel. A készülékek választhatók 
egyenes vagy ergonomikusan döntött kezelőpanellel.

WhiteEdition
Friss irányzatok a textilápolás designjában: modelltől függően fehér, 
fekete vagy aluezüst, kerek designajtóval.
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Melyik kezelési koncepciót  
részesíti előnyben?
M Touch – érintéses vezérlés

Az Időzítő beállítása a kezelőgombbal

Legördülő menü a kiegészítő információk megjelenítésére és a további funkciók aktiválására

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

M Touch
Egyszerű funkcióválasztás érintéssel, elhúzással és görgetéssel.
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További egyedi kezelési koncepciók

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

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

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

EasyControl
Egyszerű választás: az Extrák az érintőgomb egyszerű átváltásával kiválaszthatók.

DirectSensor
Egyszerű kezelés egy érintéssel: az Extrák közvetlen kiválasztása az érintőgombokkal.
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Ennek megfelelően az új T1 generáció összes szárítója energiahaté-
kony hőszivattyús technológiával van ellátva, így most már legalább 
az A++ energiahatékonysági osztályt elérik. Az EcoSpeed funkcióval 
még gyorsabban és a legjobb A+++ energiahatékonysági osztályban 
száríthatja meg a ruháit. Egy új hőszivattyús egységnek köszönhe-
tően, ami az erőforrás-takarékosság szempontjából is nagy előrelé-
pés: számos műanyag alkatrész esetében innovatív gyártási eljárást 
alkalmaznak. Ezzel akár 30% anyagot takaríthatunk meg a gyártás 
során. Ezenkívül újrahasznosított műanyagokat használunk, amelyek 
újrahasznosításból származnak – ez fontos hozzájárulás a műanyag-
hulladék elkerüléséhez. Ezenkívül a legtöbb szárító R290 természe-
tes hűtőközeggel van felszerelve, amely teljes mértékben 
fluor-klór-szénhidrogén (CFC)-mentes, és minimálisra csökkenti a 
globális felmelegedési potenciált.

Környezetbarát textilápolás
Hatékonyság és fenntarthatóság

Mosás – még fenntarthatóbb módon

A legtöbb Miele mosógép már most teljesíti az új energiacímke 
szerinti A energiahatékonysági osztály követelményeit, ennek megfe-
lelően különösen környezetkímélő. Készülékeink viszont nem csak a 
címkén leírtak szerint gazdaságosak: minden Miele mosógép ren-
delkezik intelligens mennyiségi automatikával. Ez elemzi az aktuális 
töltetet, és csak annyi vizet és áramot használ, amennyi szükséges.  
Az EcoFeedback funkciónak köszönhetően pedig pontos visszajel-
zést kaphat a készüléke áram- és vízfogyasztásáról. 

A Mielénél a fenntartható tevékenység és a hatékony termékek 
kifejlesztése a vállalat hagyományaihoz tartozik, már több mint 120 
éve. Az alapanyagok tudatos összeválogatásának köszönhetően a 
Miele készülékek többek között hosszú élettartamukkal és nagyon 
magas újrafeldolgozhatóságukkal emelkednek ki.

Ilyen környezetbarát lehet a szárítás 
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Fedezze fel a tökéletes tisztaság új dimenzióját!
A Miele W1 mosógépek
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Látássérült emberek számára
Akadálymentes Miele mosógép GuideLine útmutató 
rendszerrel

GuideLine – látássérült emberek és a Miele által 
közösen kifejlesztett szolgáltatás

Meghallgatás, tanulás, megértés: a Miele látássérült emberekkel folytatott beszélgetések és 
gyakorlati tesztek alapján fejlesztette ki a mosógépek akadálymentes használatára 
vonatkozó útmutatót. A GuideLine útmutató rendszer a hangjelzések és tapintható kezelési 
segédfelületek kombinációját kínálva jelentősen hozzájárul az önálló életvitelhez.

A készülék kezelése a látássérült emberek speciális igényeihez lett kialakítva, ahol a haszná-
latot hangjelzések és tapintható elemek is segítik.

A kezelőpanelen és a forgókapcsolón kiemelkedő vonalak és szimbólumok vannak, melyek 
egyszerűen kitapogathatók és biztonságosan végigvezetnek a beállításokon. Emellett min-
den kezelési műveletet hangjelzés is kísér. A különböző beállítások hangjelzései eltérőek, 
ezáltal leegyszerűsítik az önálló kezelést. 

Emellett minden mosógéphez USB-pendrive-ot is mellékelünk, melyen a felolvasott haszná-
lati útmutató DAISY-formátumban megtalálható.
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Tapintható és hallható kezeléssegítő jelzések

Hangjelzések
Minden, a forgókapcsolóval 
kiválasztott programhoz és az 

érintőpanelen megadott beállításhoz hang-
jelzés tartozik. A készülék be- és kikapcso-
lásakor egy összetéveszthetetlen be-, illetve 
kikapcsolási dallam játszódik le. A hőmér-
séklet és fordulatszám beállításait eltérő 
hangok jelzik. A hangjelzések fontos és 
megbízható tájékozódási segítséget jelente-
nek, és biztonságot nyújtanak a program 
kiválasztása során.

Vezetővonalak és szimbólumok
Ha a hőmérséklet, a centrifugálási fordulat-
szám vagy más Extra funkciók gyáritól 
eltérő beállítása szükséges, akkor egy 
vezetővonal irányítja el a felhasználót az 
érintőpanelhez. Itt elvégezhetők az egyedi 
beállítások. Minden kiválasztási terület 
jelentősen eltérő tapintható szimbólummal 
van ellátva.

Tapintható segédeszközök
A forgókapcsoló körül, az egyes mosóprog-
ramoknál tapintható pontok találhatók. A 
„KI“ állást kör jelzi. A kapcsoló elforgatásá-
val választható ki a program, és a készülék 
automatikusan bekapcsol. A kiválasztott 
pozíciót egy, a forgógombon lévő bemet-
szés jelzi.
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Érjen el mindig tökéletes eredményeket: az 
innovatív TwinDos® adagolórendszernek 
köszönhetően az UltraPhase 1 és 2 integrált 
mosószer adagolása teljesen automatikusan 
történik, így akár 30% mosószert is megta-
karíthat a kézi adagoláshoz képest.

Az UltraPhase 1 tökéletes tisztaságot garantál a 
sugárzóan fehér és a világítóan színes textíliákért. 
Az UltraPhase 2 mosószerrel a fehérítő mosási 
folyamathoz való hozzáadása optimális 
időpontban történik, így a makacs foltok is 
maradéktalanul eltávolíthatók.
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TwinDos® automatikus mosószer-
adagolás* – 
Innováció a legjobb eredményekért.

Az UltraPhase 1 hatóanyagai fellazítják a 
szennyeződést, és eltávolítják az olyan 
foltokat, mint az olaj, a zsír, a fehérje és a 
keményítő. Az UltraPhase 2 mosószerrel a 
fehérítő optimális időpontban kerül a mosási 
folyamatba, és még az olyan makacs 
foltokat is eltávolítja, mint pl. a kávé, a tea, a 
gyümölcslé vagy a vörösbor. Ismerje meg a 
Miele kémiai laboratóriumát, valamint az 
UltraPhase 1 és UltraPhase 2 tisztítási 
teljesítményét a www.miele.hu oldalon 
(Termékek – Miele tisztítószerek). 

Érzékeny bőre kímélésére UltraPhase 1 és 2 
tisztítószereink már Sensitive változatban is 
kaphatók, mely teljesen mentes a színezé-
kektől és illatanyagoktól. Segítségével 
megadhatja bőrének a megérdemelt nyu-
galmat és az allergia már a múlté. És a 
ruhák? Optimális tisztaság és maximális 
ápolás – melyben mindig megbízhat.

A Miele kétfázisú rendszere alaposabban és 
tisztábban mos, mint a hagyományos 
folyékony mosószerek, és nem tartalmaz 
fehérítőszert, mivel ez rontaná az egyéb 
összetevők hatását.
A Miele UltraPhase 1 és 2 elkülönített 
tárolásának és adagolásának köszönhetően 
lehetőség nyílik a fehérítő használatára a 
TwinDos® rendszerben. 

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

* Szabadalom: EP 2 784 205
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Tökéletes összjáték 
a nagyobb fenntarthatóságért

* automatikus adagolás SingleWash nélkül rendszerrel összehasonlítva 
** a „Könnyen kezelhető 40 °C” programban a PowerWash és SingleWash nélküli Miele mosógépekkel szemben.

Takarékos minden élethelyzetben: 
a TwinDos® automatikus adagolórendszernek és a PowerWash kiváló 
tisztítási teljesítményének köszönhetően maximális hatékonysággal mos-
hat. A praktikus SingleWash Extra funkcióval akár egyetlen ruhadarabot 
is moshat takarékosan. Így minden használatkor akár 40% mosószert* 
és akár 60% energiát és időt** is megtakaríthat.
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*** modellfüggő
***  Egy-egy flakon UltraPhase 1 + 2 mosószer mellékelve van a készülékhez, a további flakonokat a mellékelt kupon beváltásával 

kaphatja meg. 
*** A számítás alapja: 28 hét, heti 5 mosás 
1) TwinDos® szabadalom: EP 2 784 205
2)  A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző 

programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev
3) CapDosing szabadalom: EP 2 365 120
4) SteamCare szabadalom: EP 2 006 432
5)  Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virológiai Intézet 

által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos® és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C 
programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható

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

Innovatív PowerWash mosási 
technológia

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

TwinDos® automatikus 
mosószer-adagolás1)

A legjobb folyékonymosószer-rendszer egy 
gombnyomással.

A TwinDos® automatikus adagolása nem 
csupán praktikus, hanem egyúttal tökéletes 
tisztaságot is garantál: 
az UltraPhase 1 és 2 révén készüléke a 
legjobb folyékonymosószer-rendszerré válik. 
A TwinDos® a mindenkor optimális időpont-
ban adagolja a mosási folyamatba az 
UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószere-
ket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóha-
tást éri el. Mindezen felül a TwinDos® 
annyira precízen adagolja a mosószert, 
hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 
30%-os megtakarítást is eredményezhet.

20 éves élettartamra 
tesztelve.2)

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán 
keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 
órán át teszteljük a teljesítmény 
állandóságát.

Pontos adagolás a CapDo-
sing segítségével3)

Egyszerű és fenntartható: a CapDosing a 
speciális mosószert, az öblítőt és az adalé-
kot optimálisan adagolja.

SteamCare gőzölőrendszer4)

Maximális alkalmazási sokszínűség: 
a SteamCare-rel kedvenc ruháját egysze-
rűen felfrissítheti és kisimíthatja.

Aranyfokozatú vírushigiénia 
Higiénikus tisztaság: a TwinDos® és a 
PowerWash a vírusok, pl. a koronavírus 
több mint 99,9%-át eltávolítja.5)

22-1154_Part02_Waschmaschinen_Waeschepflege_HU.indd   3122-1154_Part02_Waschmaschinen_Waeschepflege_HU.indd   31 14.11.22   13:0014.11.22   13:00



32

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

A TwinDos® és a SingleWash hatékony 
kombinációja
Hatékony: a TwinDos® és a SingleWash 
akár 40% mosószert2) és akár 60% energiát 
és időt takarít meg3).

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

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

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

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

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

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

QuickPowerWash1)

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

Textilkímélő dob
Simogatóan lágy: méhsejtcellás 

szerkezetének köszönhetően a textilkímélő 
dobban finom vízfilmen siklanak a ruhák.
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ProfiEco motor4)

Erős és takarékos: inverter meghajtású 
ProfiEco motorjaink a kopásmentes, csen-
des és energiatakarékos működéshez.

SingleWash
Hatékony megoldás egy-egy 

ruhához: kedvenc blúzát példátlanul gyor-
san, takarékosan és kímélő módon mossa 
ki.

Meleg víz
Az alacsony fogyasztásért: a 2. csatlako-
zással áramot takarít meg, ha a meleg vizet 
pl. napenergiával állítja elő.

Waterproof-rendszer (WPS)
Duplán jobban tart: szivárgásnál egy máso-
dik mágnesszelep állítja le a vízbevezetést 
közvetlenül az elzárócsapnál.

*  modelltől függően 1) A wfk által tesztelve és tanúsítva.   2) automatikus adagolás SingleWash nélküli rendszerrel összehasonlítva 3) a „Könnyen kezelhető 40 °C" programban összehasonlítva 
PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel

4) ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679 5) Lásd még a szójegyzéket. A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak.   6) A higiéniai teszt módszertani leírása megtalálható a 
www.miele.de oldalon. 7) A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a 
rendelkezésre álló funkciók köre.

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

Hálózatba kapcsolt háztartási készülé-
kek a Miele@home7) révén
Tegye okossá életét: a Miele@home 
segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja 
készülékeit – a több lehetőségért.

Ellenőrzött higiénia6)

A Rhein-Waal Egyetem vizsgálata szerint az 
AllergoWash funkcióval a baktériumok akár 
99,99%-a eltűnik.

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

Vízvédelmi garancia5)

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi 
rendszer meghibásodásából eredő anyagi 
kár költségét a Miele 20 évig átvállalja.
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Expressz 201)

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

Milyen mosóprogramok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok*

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

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

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

Automatikus plusz
Vegyes ruhákhoz: a pamut és a 

könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, 
egy ruhatöltetben kombinálhatja.

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

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

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

Függönyök
Sugárzóan tiszta: az automatikus előmosás 
már feloldja a port és a szennyeződést, ezt 
követi az intenzív mosás. 
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* modellfüggő
1) Szabadalom:  DE 10 2007 037 159
2) A wfk által tesztelve és tanúsítva

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

QuickPowerWash2)

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

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

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

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

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

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

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

Sportruházat
A fitneszprogram: a sportruházat a lehető 
legrövidebb időn belül ismét használatra 
kész.
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Energiahatékonysági osztály
A készülék energiahatékonysági osztályát mutatja.

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

Textilkímélő dob 
A dob típusát és töltetmennyiségét jelzi. 

Textilkímélő dob 1–9 kg töltetmennyiséggel.

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

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

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

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

CapDosing1)

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

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

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

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

Az ikonok jelentése
Az elöltöltős mosógépek ikonjainak áttekintése

1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

SteamCare

1) Szabadalom: EP 2 365 120
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1- 7 kg 1- 7 kg 1- 8 kg 1- 8 kg

CapDosing CapDosing CapDosing PowerWash CapDosing

 WCA 030 WCS Active WEA 035 WCS Active WED 035 WCS 8kg WED 335 WCS PWash&8kg
Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya jobb jobb jobb jobb
Centrifugálás     
Max. centrifugálási fordulatszám 1400 1400 1400 –
Design     
Ajtó design lótuszfehér grafitszürke Pearlfinish grafitszürke Pearlfinish grafitszürke Pearlfinish
Panel kivitele döntött döntött döntött döntött
Kijelző – – DirectSensor, fehér, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

– – – –

Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás – – – –
MultiLingua – – – –
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Centrifugálás-hatékonysági osztály B B B B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB) 72 72 72 70
Melegvíz-csatlakozás – – – –
EcoFeedback – – – –
ProfiEco motor • • • –
Mosóprogramok     
QuickPowerWash – – – •
Ingek/blúzok – – • •
Selyem (kézi mosás) – – – –
Gyapjú (kézi mosás) • • • •
Expressz 20 • • • •
Outdoor • • • –
Impregnálás • • • •
Sportruházat – – – –
Pehelypaplan – – – –
Tollal töltött ruhák – – – –
Pamut – higiénia – – – –
Extrák     
SingleWash – – – –
Rövid • • • •
Áztatás • • – –
Előmosás – – • •
Extra halk – – – –
Elővasalás – – • •
AllergoWash – – – –
Biztonság     
Vízvédelmi rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer
Gyerekzár – – – –
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1054 1054 1054 –
Készülékmélys. ajtó nélk. (mm) 600 600 600 –
Mellékelt tartozékok     
3 kapszula – – – –
UltraPhase 1+2 – – – –
Miele mosószerkupon – – – –
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase 
mosószerhez

– – – –

Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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Elöltöltős
 

1- 8 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos 1- 7 kg 1- 8 kg

CapDosing PowerWash CapDosing CapDosing CapDosing

 WEF 674 WCS TDos&8kg WEI 875 WCS 
PWash&TDos&9kg

WSA 033 WCS Active WSD 023 WCS 8kg

Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya jobb jobb jobb jobb
Centrifugálás     
Max. centrifugálási fordulatszám 1600 1600 1400 1400
Design     
Ajtó design – – lótuszfehér –
Panel kivitele döntött döntött döntött 5° -ban döntött
Kijelző DirectSensor, fehér, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros – DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

• • – –

Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás – LED – –
MultiLingua – • – –
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Centrifugálás-hatékonysági osztály A A B B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB) 69 68 72 72
Melegvíz-csatlakozás – – – –
EcoFeedback – • – –
ProfiEco motor • • • •
Mosóprogramok     
QuickPowerWash – • – –
Ingek/blúzok • • – •
Selyem (kézi mosás) – • – –
Gyapjú (kézi mosás) • • • •
Expressz 20 • • • •
Outdoor – • • •
Impregnálás • • • •
Sportruházat – • – –
Pehelypaplan – • – –
Tollal töltött ruhák – • – –
Pamut – higiénia – • – –
Extrák     
SingleWash – • – –
Rövid • • • •
Áztatás – • • –
Előmosás – • – •
Extra halk – • – –
Elővasalás • • – •
AllergoWash – • – –
Biztonság     
Vízvédelmi rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer
Gyerekzár – • – –
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1054 1054 1054 –
Készülékmélys. ajtó nélk. (mm) 600 600 600 –
Mellékelt tartozékok     
3 kapszula • • – –
UltraPhase 1+2 • • – –
Miele mosószerkupon – – – –
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase 
mosószerhez

• • – –

Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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1- 8 kg 1- 8 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos 1- 8 kg

PowerWash CapDosing CapDosing PowerWash CapDosing CapDosing

 WSD 323 WCS PWash&8kg WSF 664 WCS TDos&8kg WSI 863 WCS 
PWash&TDos&9kg

WWD 020 WCS 8kg

Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya jobb jobb jobb jobb
Centrifugálás     
Max. centrifugálási fordulatszám 1400 1600 1600 1400
Design     
Ajtó design – obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Kijelző DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

– • • –

Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás – – – –
MultiLingua – – • –
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Centrifugálás-hatékonysági osztály B A A B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB) 70 69 68 72
Melegvíz-csatlakozás – – – –
EcoFeedback – – • –
ProfiEco motor • • • •
Mosóprogramok     
QuickPowerWash • – • –
Ingek/blúzok • • • •
Selyem (kézi mosás) – – • –
Gyapjú (kézi mosás) • • • •
Expressz 20 • • • •
Outdoor – – • •
Impregnálás • • • •
Sportruházat – – • –
Pehelypaplan – – • –
Tollal töltött ruhák – – • –
Pamut – higiénia – – • –
Extrák     
SingleWash – – • –
Rövid • • • •
Áztatás – – • –
Előmosás • – • •
Extra halk – – • –
Elővasalás • • • •
AllergoWash – – • –
Biztonság     
Vízvédelmi rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer
Gyerekzár – – • –
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1077 1077 1077 –
Készülékmélys. ajtó nélk. (mm) – – – –
Mellékelt tartozékok     
3 kapszula – • • –
UltraPhase 1+2 – • • –
Miele mosószerkupon – – – –
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase 
mosószerhez

– • • –

Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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Elöltöltős
 

1- 8 kg 1- 8 kg TwinDos 1- 8 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos

PowerWash CapDosing CapDosing CapDosing CapDosing

 WWD 320 WCS PWash&8kg WWD 660 WCS TDos&8kg WWF 664 WCS TDos&8kg WWG 660 WCS TDos&9kg
Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya jobb jobb jobb jobb
Centrifugálás     
Max. centrifugálási fordulatszám 1400 1400 1600 1400
Design     
Ajtó design obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Kijelző DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

– • • •

Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás – – – –
MultiLingua – – – •
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Centrifugálás-hatékonysági osztály B B A B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB) 70 70 69 68
Melegvíz-csatlakozás – – – –
EcoFeedback – – – –
ProfiEco motor • • • •
Mosóprogramok     
QuickPowerWash • – – –
Ingek/blúzok • • • •
Selyem (kézi mosás) – – – •
Gyapjú (kézi mosás) • • • •
Expressz 20 • • • •
Outdoor – – – •
Impregnálás • • • •
Sportruházat – – – •
Pehelypaplan – – – –
Tollal töltött ruhák – – – –
Pamut – higiénia – – – –
Extrák     
SingleWash – – – –
Rövid • • • •
Áztatás – – – •
Előmosás • – – •
Extra halk – – – •
Elővasalás • • • •
AllergoWash – – – •
Biztonság     
Vízvédelmi rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer Watercontrol rendszer
Gyerekzár – – – •
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1077 1077 1077 1077
Készülékmélys. ajtó nélk. (mm) – – – –
Mellékelt tartozékok     
3 kapszula – – • •
UltraPhase 1+2 – • • •
Miele mosószerkupon – – – –
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase 
mosószerhez

– • • •

Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos

PowerWash CapDosing PowerWash CapDosing PowerWash CapDosing

 WWI 860 WCS 
PWash&TDos&9kg

WWR 860 WPS 
PWash&TDos&9kg

WWV 980 WPS Passion

Kialakítás    
Toronyba állítható • • •
Alátolható • • •
Aláépíthető – – –
Ajtó nyitási iránya jobb jobb jobb
Centrifugálás    
Max. centrifugálási fordulatszám 1600 1600 1600
Design    
Ajtó design obszidiánfekete krómgyűrűvel lótuszfehér krómgyűrűvel aluezüst krómgyűrűvel
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Kijelző ComfortSensor, fehér, 1 soros MTouch MTouch
Kezelési kényelem    
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

• • •

Késleltetett indítás akár 24 óráig • • •
Pontos idő kijelzése – • •
Dobmegvilágítás – LED LED
MultiLingua • • •
AddLoad • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság    
Centrifugálás-hatékonysági osztály A A A
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB) 68 68 67
Melegvíz-csatlakozás – – •
EcoFeedback • • •
ProfiEco motor • • •
Mosóprogramok    
QuickPowerWash • • •
Ingek/blúzok • • •
Selyem (kézi mosás) • • •
Gyapjú (kézi mosás) • • •
Expressz 20 • • •
Outdoor • • •
Impregnálás • • •
Sportruházat • • •
Pehelypaplan • • •
Tollal töltött ruhák • • •
Pamut – higiénia • • •
Extrák    
SingleWash • • •
Rövid • • •
Áztatás • • •
Előmosás • • •
Extra halk • • •
Elővasalás • • •
AllergoWash • • •
Biztonság    
Vízvédelmi rendszer Watercontrol rendszer Waterproof rendszer Waterproof rendszer
Gyerekzár • • •
Műszaki adatok    
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1077 1077 1077
Készülékmélys. ajtó nélk. (mm) – – –
Mellékelt tartozékok    
3 kapszula • – •
UltraPhase 1+2 • • •
Miele mosószerkupon – – –
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase 
mosószerhez

• • •

Panel színe    
Lótuszfehér • • •
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Ellenőrzött higiénia
A Mielével a mosnivaló nem egyszerűen tiszta, hanem higiéniailag is 
kifogástalan lesz. A „Könnyen kezelhető 40 °C“ program Aller-
goWash Extrával, valamint (ha a modellen elérhető) a „Pamut – higié-
nia 60 °C“ program biztosan eltávolítja az E. coli és S. aureus bakté-
riumok több mint 99,99%-át. Ezt a Rhein-Waal Egyetem vizsgálata is 
megerősítette.8)

Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek9)

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kihasználhatja a 
Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. 
Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonsá-
gosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, 
hangvezérléssel vagy integrálással meglévő otthoni okos megoldá-
sokba. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele 
Cloudon keresztül történik.

Innovatív PowerWash mosási technológia
A PowerWash maximális szintű tisztítási teljesítményt kínál – sőt, a 
QuickPowerWash program segítségével csupán 49 perc alatt. A 
PowerWash funkcióval ellátott összes mosógép könnyedén teljesíti a 
legmagasabb A energiahatékonysági osztály követelményeit, és kis 
töltet mellett is gazdaságos a fogyasztásuk. Mindez a Spin&Spray 
technológiának köszönhető, amely nagyon alacsony vízszinttel 
működik – ezzel felfűtési energia takarítható meg.

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

MultiLingua
A készülék az utasításokat és kijelzéseket különféle nyelveken is 
meg tudja jeleníteni, hogy minden információt megértsen. A nyelvi 
menüben egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló 
segít a tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha 
olyan nyelvet állított be, melyet nem is ért meg. 

Pontos adagolás a CapDosing segítségével10)

A ruháit érintő különleges alkalmazások könnyen megoldhatók a Mi-
ele adagolókapszulákkal. Ezek 100%-ban újrahasznosított 
műanyagból készülnek, és egyszerűen az öblítőrekeszbe kell helyez-
ni őket. A mosószer adagolása a mosási folyamathoz így tökéletes – 
túl- vagy aluladagolás többé nem fordulhat elő. Speciális mosósze-
reket, öblítőszereket kínálunk, pl. erős szennyeződésekre a Booster, 
pamuthoz a CottonRepair kapszulát. 

ProfiEco motor11)

A Miele ProfiEco motorja nagy teljesítményű inverter meghajtású, rá-
adásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus ve-
zérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A kényel-
mes és hatékony textilápolásért, éveken keresztül.

QuickPowerWash12)

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

AddLoad
Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad 
funkciónak köszönhetően még röviddel a mosás vége előtt is egy-
szerűen hozzáadhatja a kifelejtett ruhadarabokat. Így csak öblítéshez 
vagy centrifugáláshoz is hozzátehet vagy elvehet ruhákat. Így maxi-
málisan rugalmassá teheti mindennapjait.

20 éves élettartamra tesztelve.1)

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi 
akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.1) 

Éjjel és nappal. Átfogó és precíz módon. Hogy évről évre garantál-
hassuk a kiemelkedő eredményeket.

TwinDos® automatikus mosószer-adagolás2)

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem 
egyúttal tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 révén 
készüléke a legjobb folyékonymosószer-rendszerré válik. A maximá-
lis tisztítóhatáshoz a TwinDos® a mindenkor optimális időpontban 
adagolja a mosási folyamatba az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mo-
sószereket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóhatást éri el. Minde-
zen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, hogy az 
a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os megtakarítást is eredmé-
nyezhet.

SteamCare gőzölőrendszer3)

A Miele SteamCare funkciója megkönnyíti a textilápolást. A Felfrissí-
tés programmal a rövid ideig hordott ruhák szagát megbízhatóan el-
távolíthatja – mosás nélkül. Így ruhájának kellemes frissességet köl-
csönöz. A már kimosott textíliák a FinishSteam programnak 
köszönhetően a gépben simításra kerülnek – ez akár 50%-os vasa-
lási erőfeszítést takarít meg4) és nagyobb szabadságot biztosít.
  
EcoFeedback
Az EcoFeedback funkcióval ellátott Miele mosógépek pontos vissza-
jelzést adnak önnek az aktuális áram- és vízfogyasztásról. Így mindig 
teljesen ellenőrzése alatt tarthatja a költségeket. Programindítás előtt 
előrejelzést kérhet a választott program fogyasztásáról. A program 
befejezése után a készülék megjeleníti a pontos fogyasztási adato-
kat, melyek a ruhatöltettől függően változhatnak.

A TwinDos® és a SingleWash hatékony kombinációja
Takarékos minden élethelyzetben: a TwinDos® automatikus adago-
lórendszernek és a PowerWash kiváló tisztítási teljesítményének kö-
szönhetően ön maximális hatékonysággal moshat.  A praktikus 
SingleWash Extra funkcióval akár egyetlen ruhadarabot is moshat 
takarékosan. Így minden használatkor akár 40% mosószert5) és akár 
60% energiát és időt** is megtakaríthat6).

Energiahatékonyság
A Miele mosógépek környezetbarátak, és csak annyi vizet és áramot 
használnak, amennyi szükséges. Sok modell már ma a legmaga-
sabbnak számító A energiahatékonysági osztályba tartozik.

Folt opció
A folt opciónak köszönhetően a program lefutása igazodik a makacs 
foltok eltávolításához. Így például előmosásra is sor kerül, és a főmo-
sás időtartama is hosszabb lesz. Az alapváltozatnál ön hét folttípus-
ból egyet választhat. A csúcskategóriás változat7) akár 23 különböző 
folt tisztítását kínálja, amelyből egyidejűleg hármat választhat ki. 
Ezenkívül a kijelzőn hasznos tippeket és tudnivalókat olvashat. 

Hasznos információk részletesen
A Miele mosógépek szószedete
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1)  A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5000 mosási ciklussal (= heti 
5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az 
alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

2) TwinDos® szabadalom: EP 2 784 205
3) SteamCare szabadalom: EP 2 006 432
4)  A Bonni Egyetem Mezőgazdaság-technológiai Intézetének Háztartástechnikai Osztálya által 

tanúsítva. 
5) A SingleWash funkció nélküli automatikus adagolással szemben.
6)  A „Könnyen kezelhető 40 °C” programban a PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel 

összehasonlítva
7) Az összes modell M Touch programmal.
8) A higiéniai teszt módszertani leírása a www.miele.de oldalon olvasható
9)  A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@

home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló 
funkciók köre. 

10) CapDosing szabadalom: EP 2 365 120
11) ProfiEco Motor szabadalom: EP 2 840 679
12) A wfk által tesztelve és tanúsítva 

13)  A Hochschule Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az 
InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virológiai Intézet által arany minősítéssel kitüntetve. 
Minden TwinDos® és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C 
programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c 
honlapon olvasható

14) A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak.
15) A termékfelelősségről szóló törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti.

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

Vízvédelmi garancia14)

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az 
ön otthona számára – méghozzá 20 évig. Bármilyen anyagi kár is 
keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi bizton-
sága garantált15). A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására 
vonatkozó jótállás keretében átvállalja az ebből eredő anyagi káro-
kat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés.

WaterControl-rendszer (WCS) 
A Watercontrol-rendszer (WCS) egy vízszintérzékelő segítségével 
szabályozza a befolyó vízmennyiséget. Ha a normál vízszint belát-
ható időn belül nem érhető el, akkor a vízbetáplálás leáll. Ha a 
készülék belsejébe víz szivárog, a rendszer elzárja a készülékben 
lévő bevezető szelepet, és kiszivattyúzza a mosóvíztartályban lévő 
vizet. A fenéklemezben lévő úszókapcsoló pedig érzékeli a szivárgó 
többletvizet.

Waterproof-rendszer (WPS) 
A WPS közvetlenül az elzárócsapnál egy második mágnesszeleppel 
van felszerelve. Ha az első szelep meghibásodna, a második elzárja 
a betáplált vizet. A maximális biztonságról a kettős falú vízbevezető 
tömlő gondoskodik: ha megsérül a belső tömlő, a víz a köpenytöm-
lőn keresztül a fenéklemezbe folyik. A WCS-hez hasonlóan a WPS is 
el van látva az intelligens érzékelőtechnológiával: a rendszer érzékeli 
a szivárgásokat, és leállítja a vízbevezetést.

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

SingleWash
Gyorsan ki szeretné mosni a kedvenc blúzt ma estére, de nincs tele 
a szennyeskosár? A ruhadarabok egyesével történő mosása ökoló-
giailag elfogadhatatlan – ki nem ismeri ezt a dilemmát? A Miele 
megoldása: SingleWash. Ezt az Extrát számos programhoz kivá-
laszthatja. A készülék optimálisan beállítja a program futási idejét, a 
víz és az áramfogyasztást legfeljebb 1 kg ruhatöltetig. Az egyes 
darabok mosása soha nem volt ilyen gyors és gazdaságos.

Aranyfokozatú vírushigiénia 
Gondtalan textilápolás: a TwinDos automatikus adagolás, az UltraP-
hase 1 és UltraPhase 2, illetve a PowerWash kiváló tisztítóhatása 
kombinációjának köszönhetően a vírusok több mint 99,9%-át 
megbízhatóan eltávolítja. Ezt az Albstadt-Sigmaringen Egyetem 
vizsgálata is megerősítette. A „Pamut higiénia 60 °C“ program az 
„AllergoWash“ Extrával mind a burkos korona- vagy influenzavírusok, 
mind a burok nélküli vírusok ellen hatásos.13)

Elővasalás gőzzel
Az Elővasalás Extrával akár 50%-kal is csökkentheti a vasalási időt. 
A mosóprogram végén egy simító program következik. Ennek során 
a ruhák a nedvesen meleg dobban mozognak és a gőznek köszön-
hetően kisimulnak.
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Pihe-puha, illatos és szinte gyűrődésmentes –  
így szárítunk ma!
A Miele T1 szárítógépek
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EcoDry technológia
Takarékos, a szárítógép élethosszáig

Az EcoDry technológia tökéletesen össze-
hangolt, szabadalmaztatott1) szűrőrendszer-
ből és karbantartásmentes hőcserélőből áll. 
Ez a rendszer garantálja, hogy a hőcse-
rélőbe egyetlen szösz se kerüljön. EcoDry 
nélküli rendszereknél a hőcserélő idővel 
eltömődhet, és a szárítógép élettartama 
alatt folyamatosan növekvő energiafogyasz-
táshoz és szárítási időkhöz vezethet. 
EcoDry – jó a ruháknak és jó a 
pénztárcájának.

A Miele hőszivattyús szárítógépei világ-
szerte a legmagasabb minőségi és megbíz-
hatósági mércét állítják fel. Az EcoDry 
technológiával a szárítógép teljes élettar-
tama alatt spórolhat, mivel a Miele a készü-
lék élettartama alatt alacsony szinten tartja 
az energiafogyasztást és a szárítási időt. 
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EcoSpeed
Időt nyerhet, és ráadásul a környezetet is kíméli

1) Szabadalom: EP 2 107 155
2)  Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehason-

lítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági 
osztály mellett. A Pamut programban teljes töltetmennyi-
séggel tesztelve.

Az EcoSpeeddel különösen gyorsan és 
ugyanakkor környezetkímélő módon szárít-
hatja meg ruháit a legjobb A+++ energiaha-
tékonysági osztályban. A gazdaságosság 
és a rövidebb programfutási idők így tökéle-
tesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet 
mellett az EcoSpeed funkcióval több mint 
20 perccel csökkentheti a szárítási időt.2)

A legjobb A+++ energiahatékonysági 
osztály mellett az EcoSpeed felszereltségű 
szárítógépek az R290 jelű természetes 
hűtőközeggel működnek, amely teljes 
mértékben fluor-klór-szénhidrogén 
(CFC)-mentes, és így minimalizálja az 
üvegházhatás-potenciált. Így kapcsolja 
össze az EcoSpeed a rövidebb működési 
időket, a legjobb energiahatékonyságot és a 
tartósságot a Miele szárítógépekben.
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FragranceDos illatosítórendszer1)

Élvezze a harmonikus illatokat

Érzéki utókezelés a ruháinak
A FragranceDos illatpatronokkal a ruhákat a mosás során kedvenc illatával 

itathatja át. Így a szárítógépből kivett ruhái nem csupán különösen puhák, hanem csodálatos 
illatúak is lesznek. 
Ehhez egyszerűen válassza ki kedvenceit a különböző illatváltozatokat tartalmazó nagy 
termékkínálatunkból. Az illat intenzitását az illatpatron elforgatásával állíthatja be. Így akár arra 
is lehetősége nyílik, hogy minden programra külön beállítsa kedvenc illatát. Élvezze az illatos 
ruhák érzéki élményét – pontosan úgy, ahogy szeretné.
 
FragranceDos2 1)

Gyorsan variálható, mivel a szárítógép könnyen hozzáférhető szűrőjébe egyszerre két illat is 
behelyezhető. Ilyen módon gyorsan válthat két kedvenc illata között – és azt is megoldja, ha 
egy háztartáson belül különböző illatú ruhákat preferálnak.

Újdonság: DryFresh® illatpatron
Nem minden ruhadarabot kell rögtön 
a szennyesbe dobni, ha csak rövid 
ideig viseltük. A DryFresh® segítsé-
gével egészen egyszerűen felfrissí-
theti a ruháját. Egy pillanat alatt sem-
legesíti a kellemetlen szagokat.

1) Szabadalom: EP 2 431 516
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Maximális kondenzációs hatékonyságú  
Miele szárítógépek
Az alacsonyabb páratartalom óvja önt és helyiségeit

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

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

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

A Miele szárítógépei az energiahatékonyság és a nedvességleadás terén verhetetlenek. 
Különösen nagy teljesítményű szárítási technológiánknak köszönhetően a helyiség levegő-
jébe csak extrém kis mennyiségű nedvesség kerül. A lehető legnagyobb rész kondenzátum-
ként kerül biztonságos elvezetésre a kondenzvíz tartályba. Ezért minden Miele szárítógép a 
legmagasabb, A kondenzációs hatékonysági osztályú, és további 50%-kal hatékonyabb, mint 
ahogy azt az A osztály előírásai megkövetelik. Tehát minél jobb egy szárító kondenzációs 
hatékonysága, annál kevesebb nedvesség jut kifelé. Ezt az osztályozást az ismert energiaha-
tékonysági besorolási adatok mellett balra lent találja meg a Miele készülékén levő 
EU-energiacímkén.
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B kondenzációs hatékonysági osztály
A szárítási folyamat során kb. 750 ml2) 
nedvesség jut a környezetbe. Ez nagyjá-
ból három kis vizespalacknak felel meg.
Gyakori használat esetén egy év alatt akár 
150 liter nedvesség is lecsapódhat a helyi-
ségben.3) Ez nagyjából egy kádnyi víznek 
felel meg. 

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

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

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

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

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

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

FragranceDos 
illatosítórendszer2)

Frissesség minden érzék számára: a Miele 
illatpatronok rendkívül puhává és kellemes 
illatúvá varázsolják ruháit.

EcoDry technológia
A Miele EcoDry technológia 

garantálja a tartósan alacsony energiafo-
gyasztást és szárítási időt. A szabadalmaz-
tatott1) Miele szűrőrendszer és a karbantar-
tásmentes hőcserélő együttese ellen a 
szövetszálaknak semmi esélyük; nem tudják 
eldugítani a hőcserélőt, hogy folyamatosan 
csökkentsék a teljesítményt.

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

20 éves élettartamra 
tesztelve.3)

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán 
keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 
órán át teszteljük a teljesítmény 
állandóságát.

* modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 107 155
2) Szabadalom: EP 2 431 516
3)  A T1 sorozatú szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 

5 000 szárítási ciklussal (= heti 5 szárítási ciklus, egy év 
alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a 
modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb informá-
ció: miele.hu/20ev

4) Nem alkalmas selyemhez vagy gyapjúhoz

Energiahatékonyság
A legjobb Miele teljesítmény: kimagasló 
gazdaságosság és optimális eredmények a 
kiváló energiahatékonyságnak 
köszönhetően.

DryCare 40
Kímélő textilápolás: a DryCare 40 majdnem 
mindent szárít, ami 40 °C-on mosható.4) 
Ezzel időt takarít meg. 

SteamFinish gőzölőrendszer
Kevesebb vasalás, több frissesség: textíliái 
már a szárítógépben észrevehetően kisimul-
nak és felfrissülnek.
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Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele szárítógépek további termékelőnyeinek* áttekintése

Beépített kondenzvíz-elvezetés5)

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

Textilkímélő dob3)

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

Kényelmes szálszűrő4)

Könnyen hozzáférhető: a kettős 
szálszűrő biztosan felfogja a szálakat, és 
egyszerűen tisztítható.

Gyűrődésvédelem
Gyakorlatilag gyűrődésmentes: a program 
végét követően a készülék fellazítja a ruhát, 
és megóvja a gyűrődésektől.

Pontos szárítás, PerfectDry
Lágy és puha ruhák: a Perfect-

Dry segítségével ruhái nem száradnak túl, 
és nem maradnak nedvesek sem.

EcoSpeed
Kettős plusz: az EcoSpeed révén több mint 
20 perccel gyorsabb a szárítás1), a legjobb 
energiahatékonyság mellett.

HygieneDry
Különösen higiénikus: a Miele szárítógépek 
HygieneDry szárítófokozata a baktériumok 
akár 99,99%-át eltávolítja2). 

Hőszivattyús technológia
Környezettudatos és -kímélő: az alacsony 
hőmérsékleten való szárítás kíméli nem 
csak a környezetet, de a ruháit is.

SilenceDrum
Lényegesen halkabb: a Silen-

ceDrum dobnak hála kevésbé hallhatók a 
zörgések, pl. amikor egy gomb a dobnak 
ütődik.
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EcoFeedback 
Mindig szem előtt: az energiafo-

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

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

Wash2Dry7)

Kéz a kézben: a szárítógépe automatikusan 
átveszi a mosógépe programját.

Miele@home – hálózatba kapcsolt 
készülékek8)

Tegye okossá életét: a Miele@home 
segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja 
készülékeit – a több lehetőségért.

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

*  modellfüggő 1) Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett. A Pamut programban teljes töltetmennyiséggel 
tesztelve. 

2) Tesztelve a bacillus subtilis és saccharomyces cerevisiae baktériumokat illetően a HygieneDry szárítási fokozatban fél töltettel. A módszer leírása a miele.de/testkriterien-trockner alatt található. 3) 

Szabadalom: EP 1 293 594 4) EP: 2 273 005 5) Szabadalom: EP 2 532 779 6) Szabadalom: EP 2 840 679 7) Ehhez a funkcióhoz be kell jelentkeznie a szárítógépnek és a mosógépnek az otthoni 
hálózatba és/vagy az Appba.   8) A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a(z) Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat 
a rendelkezésre álló funkciók köre.

Karbantartásmentes hőcserélő
Időt és energiát takaríthat meg: a hőcserélőt 
szűrő védi, így nem kell tisztítani.

ProfiEco Motor6)

Erős és takarékos: inverter meghajtású 
ProfiEco motorjaink a kopásmentes, csen-
des és energiatakarékos működéshez.

AddLoad
Maximális kényelem: a ruhákat a program 
indítása után is kényelmesen utántöltheti 
vagy kiveheti. 

DryFresh®

Gyors felfrissítés: a DryFresh® révén ruhái-
nak a szárítóprogramot követően frissen 
mosott illatuk lesz.
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Kímélő
Törődik a műanyag szálakkal: a szintetikus 
textíliák ezzel a speciális programmal sokáig 
szépek maradnak, és tökéletesen megőrzik 
alakjukat.

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

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

Milyen szárítóprogramok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok*

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

Ágynemű
A legjobb eredmény: nagy méretű textíliák 
egyenletes szárítása.

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

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

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

Elővasalás
Láthatóan simább: a nedves és száraz 
ruhaneműt kímélően simítja.
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Gyapjú fellazítás
Finoman bolyhos: az érzékeny gyapjútextí-
liák különösen kíméletes és értéküket 
megőrző kezelése.

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

* modellfüggő

Outdoor
Kíméletes szárítás a funkció elvesztése 
nélkül: megőrzi a több rétegű membrántext-
íliák funkcionális tulajdonságait.

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

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

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

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

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

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

Textilkímélő dob 1–9 kg töltetmennyiséggel.

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

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

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

 Akár 40 perccel gyorsabb szárítás1) – kiváló energiahaté-
konyság mellett.

 
FragranceDos2)

 Jelzi, hogy a készülék alkalmas-e illatpatronok 
használatára.

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

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

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

Kevesebb vasalás: a gőz és a hő egyenletesen simítja a 
ruháit a szárítógépben.

Az ikonok jelentése
A szárítógép ikonjainak áttekintése

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

SteamFinish

1)  Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos 
töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett.

2) Szabadalom: EP 2 431 516

FragranceDos

FragranceDos²
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1- 7 kg FragranceDos 1- 7 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos

EcoDry EcoDry EcoDry EcoDry EcoSpeed

 TCA 230 WP Active TEA 235 WP Active TEC 235 WP 8kg TEC 575 WP EcoSpeed&8kg
Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya balra balra balra balra
Design     
Ajtó design fehér fehér fehér fehér
Panel kivitele döntött döntött döntött döntött
Kijelző – – DirectSensor, fehér, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Szárítási eredmény     
Pontos szárítás, PerfectDry • • • •
A dob forgásirányának intelligens 
megfordítása

• • • •

Textilkímélés     
SilenceDrum – – – –
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

– – – •

Wash2Dry – – – •
Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás LED LED LED LED
MultiLingua – – – –
Beépített kondenzvíz-elvezetés • • • •
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Pamut program zajszintje teljes 
töltöttség mellett (dB(A)re1pW)

66 66 66 66

Kondenzációs hatékonysági osztály A A A A
EcoFeedback – – – –
Karbantartásmentes hőcserélő • • • •
ProfiEco motor – – • •
Szárítási programok     
Ingek/blúzok • • • •
Selyem fellazítás – – – –
Gyapjú fellazítás • • • •
Expressz program • • • •
Outdoor – – – –
Impregnálás • • • •
Sportruházat – – – –
Pamut – higiénia – – – –
Elővasalás • • • –
Ágyneműk • • • •
Végső gőzölés – – – –
Extrák     
Gyűrődésvédelem • • • •
Hangjelzés – – – –
Quick – – – –
DryCare 40 – – – –
PowerFresh – – – –
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1054 1054 1054 1054
Hűtőközeg fajtája R290 R290 R290 R290
Hűtőközeg-mennyiség 0,11 0,11 0,11 0,14
Mellékelt tartozékok     
Illatpatron • • • •
Kupon egy második illatpatronhoz • • • •
Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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Hőszivattyús szárítógépek
 

1- 8 kg FragranceDos² 1- 9 kg FragranceDos² 1- 7 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos

EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoDry

 TEF 775 WP EcoSpeed&8kg TEL 795 WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

TSA 233 WP Active TSC 223 WP 8kg

Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya balra balra balra balra, cserélhető
Design     
Ajtó design – – fehér fehér
Panel kivitele döntött döntött döntött 5° -ban döntött
Kijelző DirectSensor, fehér, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros – DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Szárítási eredmény     
Pontos szárítás, PerfectDry • • • •
A dob forgásirányának intelligens 
megfordítása

• • • •

Textilkímélés     
SilenceDrum – • – –
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

• • – –

Wash2Dry • • – –
Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás LED LED LED LED
MultiLingua – • – –
Beépített kondenzvíz-elvezetés • • • •
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Pamut program zajszintje teljes 
töltöttség mellett (dB(A)re1pW)

66 64 66 66

Kondenzációs hatékonysági osztály A A A A
EcoFeedback – • – –
Karbantartásmentes hőcserélő • • • •
ProfiEco motor • • – •
Szárítási programok     
Ingek/blúzok • • • •
Selyem fellazítás – • – –
Gyapjú fellazítás • • • •
Expressz program • • • •
Outdoor – • – –
Impregnálás • • • •
Sportruházat – • – –
Pamut – higiénia – – – –
Elővasalás – • • •
Ágyneműk • • • •
Végső gőzölés – – – –
Extrák     
Gyűrődésvédelem • • • •
Hangjelzés • • – –
Quick – – – –
DryCare 40 • • – –
PowerFresh – • – –
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1054 1054 1054 1077
Hűtőközeg fajtája R290 R290 R290 R290
Hűtőközeg-mennyiség 0,14 0,14 0,11 0,11
Mellékelt tartozékok     
Illatpatron • • • •
Kupon egy második illatpatronhoz • • • •
Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos² 1- 9 kg FragranceDos² 1- 8 kg FragranceDos

EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed EcoDry

 TSC 563 WP EcoSpeed&8kg TSF 763 WP EcoSpeed&8kg TSL 783 WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

TWC 220 WP 8kg

Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya balra, cserélhető balra, cserélhető balra, cserélhető balra, cserélhető
Design     
Ajtó design fehér obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete fehér gyűrűvel fehér
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Kijelző DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Szárítási eredmény     
Pontos szárítás, PerfectDry • • • •
A dob forgásirányának intelligens 
megfordítása

• • • •

Textilkímélés     
SilenceDrum – – • –
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

• • • –

Wash2Dry • • • –
Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás LED LED LED LED
MultiLingua – – • –
Beépített kondenzvíz-elvezetés • • • •
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Pamut program zajszintje teljes 
töltöttség mellett (dB(A)re1pW)

66 66 64 66

Kondenzációs hatékonysági osztály A A A A
EcoFeedback – – • –
Karbantartásmentes hőcserélő • • • •
ProfiEco motor • • • •
Szárítási programok     
Ingek/blúzok • • • •
Selyem fellazítás – – • –
Gyapjú fellazítás • • • •
Expressz program • • • •
Outdoor – – • –
Impregnálás • • • •
Sportruházat – – • –
Pamut – higiénia – – – –
Elővasalás – – • •
Ágyneműk • • • •
Végső gőzölés – – – –
Extrák     
Gyűrődésvédelem • • • •
Hangjelzés – • • –
Quick – – – –
DryCare 40 – • • –
PowerFresh – – • –
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1077 1077 1077 1077
Hűtőközeg fajtája R290 R290 R290 R290
Hűtőközeg-mennyiség 0,14 0,14 0,14 0,11
Mellékelt tartozékok     
Illatpatron • • • •
Kupon egy második illatpatronhoz • • • •
Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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Hőszivattyús szárítógépek
 

1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos² 1- 9 kg FragranceDos²

EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed

 TWC 560 WP EcoSpeed&8kg TWD 260 WP 8kg TWF 760 WP EcoSpeed&8kg TWL 780 WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

Kialakítás     
Toronyba állítható • • • •
Alátolható • • • •
Aláépíthető – – – –
Ajtó nyitási iránya balra, cserélhető balra, cserélhető balra, cserélhető balra, cserélhető
Design     
Ajtó design fehér obszidiánfekete fehér gyűrűvel obszidiánfekete krómgyűrűvel obszidiánfekete krómgyűrűvel
Panel kivitele 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött 5° -ban döntött
Kijelző DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, sárga, 7-szegm. DirectSensor, fehér, 7-szegm. ComfortSensor, fehér, 1 soros
Szárítási eredmény     
Pontos szárítás, PerfectDry • • • •
A dob forgásirányának intelligens 
megfordítása

• • • •

Textilkímélés     
SilenceDrum – – – •
Kezelési kényelem     
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

• • • •

Wash2Dry • • • •
Késleltetett indítás akár 24 óráig • • • •
Pontos idő kijelzése – – – –
Dobmegvilágítás LED LED LED LED
MultiLingua – – – •
Beépített kondenzvíz-elvezetés • • • •
AddLoad • • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság     
Pamut program zajszintje teljes 
töltöttség mellett (dB(A)re1pW)

66 66 66 64

Kondenzációs hatékonysági osztály A A A A
EcoFeedback – – – •
Karbantartásmentes hőcserélő • • • •
ProfiEco motor • • • •
Szárítási programok     
Ingek/blúzok • • • •
Selyem fellazítás – – – •
Gyapjú fellazítás • • • •
Expressz program • • • •
Outdoor – – – •
Impregnálás • • • •
Sportruházat – – – •
Pamut – higiénia – – – –
Elővasalás – – – •
Ágyneműk • • • •
Végső gőzölés – – – –
Extrák     
Gyűrődésvédelem • • • •
Hangjelzés – – • •
Quick – – – –
DryCare 40 – – • •
PowerFresh – – – •
Műszaki adatok     
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1077 1077 1077 1077
Hűtőközeg fajtája R290 R290 R290 R290
Hűtőközeg-mennyiség 0,14 0,11 0,14 0,14
Mellékelt tartozékok     
Illatpatron • • • •
Kupon egy második illatpatronhoz • • • •
Panel színe     
Lótuszfehér • • • •
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Hőszivattyús szárítógépek
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- 10 %* 1- 9 kg FragranceDos²

EcoDry

 TWR 780 WP 
Eco&Steam&9kg

Kialakítás  
Toronyba állítható •
Alátolható •
Aláépíthető –
Ajtó nyitási iránya balra, cserélhető
Design  
Ajtó design Lótuszfehér krómgyűrűvel
Panel kivitele 5° -ban döntött
Kijelző MTouch
Szárítási eredmény  
Pontos szárítás, PerfectDry •
A dob forgásirányának intelligens 
megfordítása

•

Textilkímélés  
SilenceDrum •
Kezelési kényelem  
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

•

Wash2Dry •
Késleltetett indítás akár 24 óráig •
Pontos idő kijelzése •
Dobmegvilágítás LED
MultiLingua •
Beépített kondenzvíz-elvezetés •
AddLoad •
Hatékonyság és fenntarthatóság  
Pamut program zajszintje teljes 
töltöttség mellett (dB(A)re1pW)

62

Kondenzációs hatékonysági osztály A
EcoFeedback •
Karbantartásmentes hőcserélő •
ProfiEco motor •
Szárítási programok  
Ingek/blúzok •
Selyem fellazítás •
Gyapjú fellazítás •
Expressz program •
Outdoor •
Impregnálás •
Sportruházat •
Pamut – higiénia •
Elővasalás •
Ágyneműk •
Végső gőzölés –
Extrák  
Gyűrődésvédelem •
Hangjelzés •
Quick –
DryCare 40 •
PowerFresh •
Műszaki adatok  
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1077
Hűtőközeg fajtája R134a
Hűtőközeg-mennyiség 0,48
Mellékelt tartozékok  
Illatpatron •
Kupon egy második illatpatronhoz •
Panel színe  
Lótuszfehér •
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EcoDry technológia
A Miele EcoDry technológia garantálja a tartósan alacsony energia-
fogyasztást és szárítási időt. A szabadalmaztatott4) Miele szűrőrend-
szer és a karbantartásmentes hőcserélő együttese ellen a szövet-
szálaknak semmi esélyük, nem tudják eldugítani a hőcserélőt, hogy 
folyamatosan csökkentsék a teljesítményt. Az EcoDry rendszerű 
Miele hőszivattyús szárítógépek folyamatosan gazdaságosan 
üzemelnek – a készülék teljes élettartama alatt.

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

EcoSpeed
Az EcoSpeeddel különösen gyorsan és ugyanakkor környezetkímélő 
módon száríthatja meg ruháit a legjobb A+++ energiahatékonysági 
osztályban. A gazdaságosság és a rövidebb programfutási idők így 
tökéletesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet mellett az EcoSpeed 
funkcióval több mint 20 perccel csökkentheti a szárítási időt.5)

Energiahatékonyság
Takarékos és környezetbarát szárítás: minden Miele szárítógép 
legalább az A++ energiahatékonysági osztályba sorolható.  Néhány 
modell 10%-kal takarékosabb a legjobb, az A+++ energiahatékony-
sági osztály határértékénél (24). Mindezt az új, optimalizált hűtőkörrel 
ellátott padlómodul teszi lehetővé. Ennek révén a Mielével a szárítás 
fenntarthatóbb és hatékonyabb, mint valaha.

Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek6)

Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele 
készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a 
mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényel-
mesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű: 
Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő otthoni 
okos megoldásokba. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi route-
ren és a Miele Cloudon keresztül történik.

HygieneDry
A Mielénél a higiénia mindig az első helyen áll – a szárítást illetően is. 
A HygieneDry szárítási fokozat a szárítási folyamat során a baktériu-
mok 99,99%-át7) megbízhatóan eltávolítja a ruhájából. Erről a külö-
nösen hosszú hőmérséklettartási idők gondoskodnak. Így ön abszo-
lút biztonságban érezheti magát. Hatékonyságát a Rhein-Waal 
Egyetem is igazolta. A HygieneDry kétpontos textilápolási jelöléssel 
ellátott textíliáknál alkalmazható.

Beépített kondenzvíz-elvezetés8)

A Miele összes hőszivattyús szárítógépe integrált kondenzvíz-elveze-
téssel van ellátva, amelyhez tömlőfelcsévélő is tartozik. Ennek 
köszönhetően a kondenzvizet közvetlenül a mosdóba vagy a szi-
fonba szivattyúztathatja – és megtakaríthatja a kondenzvíz-tartály 
ürítését.

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

20 éves élettartamra tesztelve.1)

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi 
akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.1) Éjjel és 
nappal. Átfogó és precíz módon. Hogy évről évre garantálhassuk a 
kiemelkedő eredményeket.

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

SteamFinish gőzölőrendszer
A Miele SteamFinish funkciójával könnyebb a textilápolás. A Végső 
gőzölés program a szárítás kezdetén finomvizet permetez a textilkí-
mélő dobba, és felmelegíti azt. A keletkező gőz ruháit észrevehetően 
kisimítja. Az új PowerFresh Extrával textíliáit gőzzel frissíti fel – előze-
tes mosás nélkül. Az optimális hatás a DryFresh® illatpatronnal 
kombinálva valósul meg, amely semlegesíti a szagokat.

DryCare 40
Az új DryCare 40 Extra funkcióval a textilápolás még kényelmesebb. 
40 °C-os mosás után helyezze ruháit közvetlenül a szárítógépbe 
– előzetes kiválogatás nélkül.2) Ez megkönnyíti a munkavégzést, és 
időt takarít meg önnek. A DryCare 40 Extraként különféle progra-
mokhoz választható, és 40 °C-on mosható textíliákhoz 
használható.2) 
DryFresh®

Egyszerűen csak szeretné felfrissíteni a kedvenc ruháját? A 
DryFresh® segítségével eltávolíthatja a kellemetlen szagokat a 
szárítási program közben – mindezt mosás nélkül. Ez a hosszabb 
szellőztetési fázisnak köszönhető, amely óvja az érzékenyebb 
textíliákat. Az optimális eredményhez használja a DryFresh® illatpat-
ront. Ez semlegesíti a szagokat, ugyanakkor gondoskodik a kelle-
mes illatról – egy rendszer, amelyet csak a Miele kínál.

FragranceDos illatosítórendszer3)

A különféle változatokban kapható Miele illatpatronok a szárítás alatt 
egészen személyes, kellemes illatot kölcsönöznek ruháinak. A Miele 
egy 1871 óta illatszerekkel foglalkozó dél-franciaországi családi vál-
lalkozással állíttatja elő az illatokat. Az ottani parfümőrök szabadal-
maztatott eljárással garantálják az értékes illatesszenciák tartóssá-
gát. Az eredmény: kellemesen friss és természetes illatú ruhák akár 
négy héten át.

Hasznos információk részletesen
A Miele szárítógépek szószedete
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Textilkímélő dob11)

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

SilenceDrum
Szárítson olyan halkan, mint még soha! Az új SilenceDrum lényege-
sen kisebb zajt bocsát ki a szárítási folyamat során. A speciális 
dobszerkezetnek köszönhetően a szubjektíven észlelt zajcsúcsok a 
felére csökkennek – különösen a gombos és cipzáras ruházatnál. Ez 
az integrált szigetelőcsíkoknak köszönhető, amelyek jelentősen 
minimalizálják a kellemetlen zörgő zajokat. Így habozás nélkül 
beindíthatja szárítógépét akár a hálószobája közelében is.

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

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

Wash2Dry12)

Maximális kezelési kényelem: az új Wash2Dry hálózatba kapcsolási 
funkciónak köszönhetően a mosógép mosás után elküldi az adato-
kat a szárítógéphez. Ez automatikusan az ön ruháinak megfelelő 
programot használja. Önnek csak át kell tennie a ruhákat, be kell 
kapcsolnia a szárítógépet, és ki kell választania a Wash2Dry funk-
ciót. Így mindig optimálisan történik textíliái szárítása – akár farmer-
ről, akár ingekről van szó. A használathoz a készülékkel be kell 
jelentkezni az otthoni Wi-Fi-hálózatba.

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

Kényelmes szálszűrő9)

Az intelligens Miele szálszűrővel végre megszabadulhat az idegesítő 
szöszöktől. Ráadásul a szálszűrő használata különösen kényelmes: 
amikor megjelenik a „Levegőút tisztítása“ szöveges üzenet, akkor 
egyszerűen előrefelé ki kell venni a Miele szálszűrőt. A különösen 
sima szűrőfelület kellemesen egyszerűvé teszi a tisztítást. A 
szálszűrő és a ruhák mindig következetesen elkülönülnek – a garan-
táltan szöszmentes mosásért.

MultiLingua
A készülék az utasításokat és kijelzéseket különféle nyelveken is 
meg tudja jeleníteni, hogy minden információt megértsen. A nyelvi 
menüben egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló 
segít a tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha 
olyan nyelvet állított be, melyet nem is ért meg.
  
ProfiEco Motor10)

A Miele ProfiEco motorja nagy teljesítményű inverter meghajtású, rá-
adásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus ve-
zérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A kényel-
mes és hatékony textilápolásért, éveken keresztül.

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

1)  A T1 sorozatú szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 szárítási ciklussal (= heti 5 
szárítási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a modelleket és az 
alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

2) Nem alkalmas selyemhez vagy gyapjúhoz
3) Szabadalom – FragranceDos: EP 2 431 516
4) Szabadalom –  szűrőrendszer: EP 2 107 155 
5)  Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és 

energiahatékonysági osztály mellett. A Pamut programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.
6)  A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@

home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló 
funkciók köre.

7)  Tesztelve a bacillus subtilis és saccharomyces cerevisiae baktériumokat illetően a HygieneDry 
szárítási fokozatban fél töltettel. A módszertani leírást a www.miele.de honlapon találja 

8) Szabadalom – beépített kondenzvíz-elvezetés: EP 2 532 779  
9) Szabadalom – szálszűrő: EP 2 273 005
10) Szabadalom – ProfiEco motor: EP 2 840 679
11) Szabadalom –  textilkímélő dob: EP 1 293 594
12)  Ehhez a funkcióhoz be kell jelentkeznie a szárítógépnek és a mosógépnek az otthoni 

hálózatba és/vagy az Appba.
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Mosás, szárítás és adagolás egy készülékben.
Miele WT 1 mosó-szárítógép
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Mosó-szárítógépek 
Folyamatos mosás és szárítás egyetlen készülékkel

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

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

Melyik mosó-szárítógép való önnek?
5 kg-os mosási és szárítási töltési mennyiségével a kompakt készülék ideális választás 
egyszemélyes háztartásokban vagy helyszűke esetén. Amennyiben a hely lehetővé teszi, 
két személytől már az XL változatokat javasoljuk. Sok mosnivalóval rendelkező családoknál a 
két különálló készülék a tökéletes választás, mivel így párhuzamosan lehet mosni és szárítani.

Miele kompakt mosó-szárítógép Miele XL mosó-szárítógép

Ez a nagy méretű mosó-szárítógép ideális 
megoldást kínál a sok mosnivalót termelő 
háztartások számára. A 67 cm házmély-
ségű készülék akár 6 kg ruha folyamatos 
mosására és szárítására is képes. Ha csak 
mosni szeretne, a készülékbe akár 9 kg 
ruha is belefér. Az XL-es kivitelt szabadon 
álló készüléknek tervezték, és döntött 
kezelőpanele segíti a kijelző kényelmes 
leolvasását.

Döntött kezelőpanel
Ha mosó-szárítógépét szabadon szeretné 
felállítani a lakásban vagy a pincében, akkor 
válasszon döntött kezelőpaneles kivitelű 
készüléket. A kijelző az enyhén döntött 
kezelőpanelnek köszönhetően könnyedén 
leolvasható.

Kompakt technológia, kompakt méretek. A 
60 cm házmélységű WT1 Miele mosó-szárí-
tógép akár 5 kg ruha folyamatos mosására 
és szárítására képes. Ha csak mosás 
szükséges, akkor a készülék akár 8 kg 
mosását végzi el egyszerre. Így a készülék 
kiválóan használható átlagos mosási igényű 
kisebb háztartásokban. A WT1 kompakt 
készülék esetében két különböző döntött 
kezelőpanel közül választhat.

Egyenes kezelőpanel
Az egyenes kezelőpanellel ellátott 
mosó-szárítógép tökéletesen beilleszthető a 
meglévő konyhájába. Egyszerűen becsúsz-
tatható a minimum 85 cm fülkemagasságú 
munkalap alá. Alternatív megoldásként a 
készülékfedél aláépítő készletre cserélhető. 
Ekkor a mosó-szárítógép akár egy mindösz-
sze 82 cm magasságú helyre is befér.
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PerfectCare technológia

Szereti a ruháját? A Miele PerfectCare technológia révén ruhája teljes 
körű kényeztetést kap. Ruháját a mosás és a szárítás során is 
optimálisan óvjuk – így tovább örömét lelheti kedvenc darabjaiban.

A PerfectCare technológia négy intelligens funkció tökéletes összjá-
téka, melyek gondoskodnak az optimális mosási és szárítási 
eredményről.

Miele textilkímélő dob
Kímélő kezelést biztosít kedvenc ruhadarabjának.

PerfectDry elektronikus maradéknedvesség-felismerés
Így tökéletes szárítási eredmény érhető el – ráadásul különösen kör-
nyezettudatosan. Modelltől függően a Miele mosó-szárítógépek akár 
öt szárítási fokozatot is kínálnak. Így ruhája mindig a kívánságának 
megfelelő szárítási fokozaton szárad.

Termo centrifugálás
Energiát és időt takarít meg. A készülék már szárítás előtt meleg 
légáramban mozgatja és fokozatosan centrifugálja a textíliákat.
Az eredmény: a víztartalom már a tényleges szárítási folyamat előtt 
csökken.

Automatikus szálkiöblítés
Nem kell többé kézzel eltávolítani a szöszöket – ezt a Miele készülék 
elvégzi – automatikusan, egy külön programban.
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*** modellfüggő
***  Egy-egy flakon UltraPhase 1 + 2 mosószer mellékelve van a készülékhez, a további flakonokat a mellékelt kupon beváltásával 

kaphatja meg.
***  A számítás alapja: 28 hét, heti 5 mosás
1) TwinDos® szabadalom: EP 2 784 205
2) CapDosing szabadalom: EP 2 365 120
3)  A WT1 sorozatú mosó-szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási és 4 000 szárítási ciklussal (= heti 5 mosási és 4 

szárítási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb 
információ: miele.hu/20ev

4)  Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virológiai Intézet 
által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos® és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 
60 °C programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható

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

TwinDos® automatikus 
mosószer-adagolás1)

A legjobb folyékonymosószer-rendszer egy 
gombnyomással.

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

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

Innovatív PowerWash mosási 
technológia

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

20 éves élettartamra 
tesztelve3)

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán 
keresztül tesztelnek, addig mi akár 
10 000 órán át teszteljük a teljesítmény 
állandóságát.3)

Aranyfokozatú vírushigiénia
Higiénikus tisztaság: a TwinDos® és a 
 PowerWash a vírusok, pl. a koronavírus 
több mint 99,9%-át4) megbízhatóan eltávo-
lítja.

SteamCare gőzölőrendszer
Maximális alkalmazási sokszínűség: a 
SteamCare-rel kedvenc ruháját egyszerűen 
felfrissítheti és kisimíthatja.

Pontos adagolás a 
 CapDosing2) segítségével

Egyszerű és fenntartható: a CapDosing a 
speciális mosószert, az öblítőt és az adalé-
kot optimálisan adagolja.
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A szöszök kiöblítése
Nincs szöszölés, nincs elszíne-

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

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

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

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

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

Energiahatékonyság
Takarékos és gyors: magas energiahaté-
konysági osztály a mosásnál és rövid futási 
idők a szárításnál.

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

PerfectCare technológia
Tökéletes ápolás: a Miele PerfectCare 
technológiája teljes körű kényeztetést és 
kímélést biztosít ruhájának. 

QuickPower
Textilápolás a legrövidebb idő 

alatt: az innovatív technológiák kiváló 
mosási és szárítási eredményt biztosítanak.

Textilkímélő dob
Teljes mértékben kímélő: a 

méhsejtcellás felületnek köszönhetően a 
textília lágyan csúszik egy vízfilmen.

22-1154_Part04_Waschtrockner_Waeschepflege_HU.indd   7122-1154_Part04_Waschtrockner_Waeschepflege_HU.indd   71 14.11.22   13:0614.11.22   13:06



72

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

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

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

ProfiEco motor1)

Erős és takarékos: inverter meghajtású 
ProfiEco motorjaink a kopásmentes, csen-
des és energiatakarékos működéshez.

Single
Gyors és hatékony: mossa és 

szárítsa meg kedvenc ruháját programtól 
függően kevesebb mint egy óra alatt.

Miele@home – hálózatba kapcsolt 
készülékek3)

Tegye okossá életét: a Miele@home 
segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja 
készülékeit – a még több lehetőségért.

A TwinDos® és a SingleWash hatékony 
kombinációja
Hatékony: a TwinDos® és a SingleWash se-
gítségével akár 40% mosószert4) és akár 
60% energiát és időt takarít meg5).

Ellenőrzött higiénia6)

A Rhein-Waal Egyetem vizsgálata szerint az 
AllergoWash funkcióval a baktériumok akár 
99,99%-a eltűnik.

Vízvédelmi garancia2)

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi 
rendszer meghibásodásából eredő anyagi 
kár költségét a Miele 20 évig átvállalja.

* modellfüggő   1) ProfiEco motor szabadalom: EP 2 840 679   2) Lásd a szójegyzéket is. A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatók.   3) A Miele & Cie. KG kiegészítő 
digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.    
4) Automatikus adagolás SingleWash nélküli rendszerrel összehasonlítva   5) A „Könnyen kezelhető 40 °C“ programmal összehasonlítva PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel
6) A higiéniai teszt módszertani leírása a miele.com/testcriteria-wd oldalon olvasható

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

22-1154_Part04_Waschtrockner_Waeschepflege_HU.indd   7222-1154_Part04_Waschtrockner_Waeschepflege_HU.indd   72 14.11.22   13:0614.11.22   13:06



73

Expressz program
Gyors felfrissítés: ezzel az enyhén szennye-
zett és kis mennyiségű ruhák gyorsan ismét 
rendelkezésre állnak. 

Milyen textilápolási programok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok

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

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

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

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

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

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

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

Függönyök
Sugárzóan tiszta: az automatikus előmosás 
már feloldja a port és a szennyeződést, ezt 
követi az intenzív mosás. 
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Gyapjú
Nem megy össze, nem filcesedik: az érzé-
keny gyapjútextíliák különösen kíméletes és 
értéküket megőrző ápolása.

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

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

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

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

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

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

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

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

Milyen textilápolási programok fontosak önnek?
Adott textíliának megfelelő speciális programok
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Folyamatos mosás és szárítás energiahatékonysági 
osztálya
 Folyamatos mosás és szárítás esetén az A-G energiaha-
tékonysági osztály kerül feltüntetésre.

Energiahatékonysági osztály mosáshoz 
Mosáshoz az A-G energiahatékonysági osztály kerül 
feltüntetésre.

Textilkímélő dob töltetmennyiséggel.
Mutatja a maximális töltetet a mosáshoz, valamint a 
folyamatos mosáshoz és szárításhoz.

Textilkímélő dob, mosás 9 kg és szárítás 6 kg

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

 A legjobb folyékonymosószer-rendszer egy 
gombnyomással.

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

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

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

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

Az ikonok jelentése
A mosó-szárítógép összes ikonjának áttekintése

9 / 6 kg

SteamCare

TwinDos

1) Szabadalom: EP 2 365 120

PowerWash
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Mosó-szárítógépek

8 / 5 kg 8 / 5 kg

TwinDos PowerWash SteamCare

Típus WTD 160 WCS  
8/5 kg

WTR 870 WPM  
PWash&TDos 8/5kg

Kialakítás   
Toronyba állítható • •
Alátolható • •
Aláépíthető • –
Ajtó nyitási iránya jobb jobb
Centrifugálás   
Max. centrifugálási fordulatszám 1500 1600
Design   
Ajtó kialakítása Grafitszürke Pearlfinish Króm
Panel kivitele egyenes döntött
Kijelző DirectSensor, fehér, 7-szegm. MTouch
Textilkímélés   
PerfectCare technológia • •
Kezelési kényelem   
Hálózatba kapcsolás a Miele@home 
segítségével

• •

Késleltetett indítás akár 24 óráig • •
Pontos idő kijelzése – •
Dobmegvilágítás – LED
MultiLingua – •
Töltet- és adagolás kijelző – –
AddLoad • •
Hatékonyság és fenntarthatóság   
Centrifugálás-hatékonysági osztály – –
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB) – –
ProfiEco motor • •
Mosóprogramok   
QuickPower – •
Ingek/blúzok • •
Expressz program • •
Outdoor – •
Impregnálás – •
Sportruházat – •
Fejpárna – •
Tollal töltött ruhák – •
Pamut – higiénia – •
Szárítóprogramok   
Selyem – •
Elővasalás – –
Extrák   
Rövid • •
Áztatás – •
Előmosás – •
AllergoWash – •
Single – –
Biztonság   
Vízvédelmi rendszer Watercontrol Waterproof
Gyerekzár – –
Műszaki adatok   
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) 1055 1055
Készülékmélys. ajtó nélk. (mm) – –
Mellékelt tartozékok   
3 kapszula – •
UltraPhase 1+2 – •
Miele mosószerkupon – –
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase 
mosószerhez

– •

Panel színe   
Lótuszfehér • •
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AddLoad
Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad 
funkciónak köszönhetően még röviddel a mosás 
vége előtt is egyszerűen hozzáadhatja a kifelejtett ruhákat. Így csak 
öblítéshez vagy centrifugáláshoz is hozzátehet vagy elvehet ruhákat. 
Így maximálisan rugalmassá teheti mindennapjait.

20 éves élettartamra tesztelve1)

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi 
akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.1) nappal 
és éjszaka. Átfogó és precíz módon. Hogy évről évre garantálhassuk 
a kiemelkedő eredményeket.

TwinDos® automatikus mosószer-adagolás2)

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem 
egyúttal tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 révén 
készüléke a legjobb folyékonymosószer-rendszerré válik. A Twin-
Dos® a mindenkor optimális időpontban adagolja a mosási folyamat-
ba az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószereket, ezáltal pedig a 
legmagasabb tisztítóhatást éri el. Mindezen felül a TwinDos® annyira 
precízen adagolja a mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz képest 
akár 30%-os mosószer-megtakarítást is eredményezhet.

Töltetmennyiség-kijelző és mosószer-adagolási javaslat
Ez az intelligens funkció segít, hogy ne töltse túl a mosó-szárítógé-
pet, és optimálisan adagolja a mosószert. A készülék betöltéskor 
leméri a ruha aktuális mennyiségét, és kijelzi, hogy mennyi ruhát tud 
még betölteni. Ezenkívül a kijelzőn az is megjelenik, hogy milyen 
optimális mosószer-adagolást javasol a készülék. Így mindig környe-
zetbarát módon, és a legjobb eredményeket elérve moshat.

SteamCare gőzölőrendszer
A Miele SteamCare funkciója megkönnyíti a textilápolást. A Felfrissí-
tés programmal a rövid ideig hordott ruhák szagát megbízhatóan el-
távolíthatja – mosás nélkül. Így ruhájának kellemes frissességet köl-
csönöz. A már kimosott textíliák a Végső gőzölés programnak 
köszönhetően a gépben kisimíthatók – ezzel akár 50%-kal kevesebb 
vasalásra van szükség, így több szabadságot biztosít.

Hatékony TwinDos® és SingleWash kombináció 
Takarékos minden élethelyzetben: a TwinDos® automatikus adago-
lórendszernek és a PowerWash kiváló tisztítási teljesítményének kö-
szönhetően ön maximális hatékonysággal moshat.  A praktikus 
SingleWash Extra funkcióval akár egyetlen ruhadarabot is moshat 
takarékosan. Így minden használatkor akár 40% mosószert3) és akár 
60% energiát és időt** is megtakaríthat4).

Energiahatékonysági osztály
A Miele mosó-szárítógépei energia- és időtakarékosan működnek. 
Mosáskor minden modell eléri a legmagasabb A energiahatékony-
sági osztályt. A szárítási folyamatban a klasszikus kondenzációs 
technológiát alkalmazzák a rövid üzemidő érdekében.

Folt opció
A folt opciónak köszönhetően a program lefutása igazodik a makacs 
foltok eltávolításához. Így például előmosásra is sor kerül, és a főmo-
sás időtartama is hosszabb lesz. Az alapváltozatnál ön hét folttípus-
ból egyet választhat. A csúcskategóriás változat5) akár 23 különböző 
foltot kínál, amelyből hármat egyidejűleg kiválaszthat. Ezenkívül a ki-
jelzőn hasznos tippeket és tudnivalókat is olvashat.

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

Ellenőrzött higiénia
A Mielével a mosnivaló nem egyszerűen tiszta, hanem higiéniailag is 
kifogástalan lesz. A „Könnyen kezelhető 40 °C“ program Allergo- 
Wash Extrával, valamint (ha a modellen elérhető) a „Pamut – higiénia 
60 °C“ program biztosan eltávolítja az E. coli és S. aureus baktériu-
mok több mint 99,99%-át. Ezt a Rhein-Waal Egyetem vizsgálata is 
megerősítette.6)

Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek7) 

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kihasználhatja a 
Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. 
Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonsá-
gosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, 
hangvezérlés vagy meglévő SmartHome-megoldásokba való integ-
rálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Mie-
le Cloud segítségével történik.

Innovatív PowerWash mosási technológia
A Miele PowerWash mosó-szárítógépek maximális tisztítóhatást 
érnek el, mégis rendkívül takarékosan működnek, még kisebb 
mosási töltetek esetén is. Az innovatív Spin&Spray mosási technoló-
gia garantálja a rendkívül alacsony vízállást, így sokkal kevesebb 
energia szükséges a melegítéshez.

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelen-
hetnek, hogy minden információt megértsen. A nyelvi menüben 
egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segíti a 
tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan 
nyelvet állított be, amelyet nem ért meg.

PerfectCare technológia
A négy innovatív funkció tökéletes összjátékának köszönhetően min-
dig optimális mosási és szárítási eredményeket élvezhet. A Miele 
textilkímélő dob kímélő kezelést biztosít kedvenc ruhadarabjának. A 
PerfectDry és a Termo centrifugálás révén tökéletes szárítási ered-
mény érhető el – ráadásul különösen környezettudatosan. A Perfect-
Care funkciónak köszönhetően nem kell többé kézzel eltávolítani a 
szöszöket – a Miele készülék ugyanis automatikusan elvégzi azt.

Pontos adagolás a CapDosing8) segítségével 

A ruháit érintő különleges alkalmazások könnyen megoldhatók a Mi-
ele adagolókapszulákkal. Ezek 100%-ban újrahasznosított 
műanyagból készülnek, és egyszerűen az öblítőrekeszbe kell helyez-
ni őket. A mosószer adagolása a mosási folyamathoz így tökéletes – 
túl- vagy aluladagolás többé nem fordulhat elő. Speciális mosósze-
rek, öblítőszerek állnak rendelkezésre, pl. erős szennyeződésekre a 
Booster, pamut ruhákhoz a CottonRepair kapszula.

Hasznos információk részletesen
Szószedet a Miele mosó-szárítógépekhez
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ProfiEco motor9)

A Miele ProfiEco motorja nagy teljesítményű inverter meghajtású, 
ráadásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus 
vezérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A kényel-
mes és hatékony textilápolásért, éveken keresztül.

QuickPower
A QuickPower funkció maximális szabadságot biztosít. 
A Spin&Spray innovatív mosási technológiával ugyanis még rövideb-
bek a programidők. A készülék rövid centrifugálást végez és a 
körüláramló vízzel bepermetezi a ruhát. Így csupán 49 perc alatt 
4 kg ruhát moshat ki – a megszokott kiváló mosási és öblítési 
teljesítmény mellett. A szárítóprogrammal együtt kevesebb mint 
három órára van szüksége az ön Miele mosó-szárítógépének.

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

Single
Szeretné kevesebb mint egy óra alatt spontán kimosni és megszárí-
tani a kedvenc ruháját? Az új Single Extra révén ez most lehetséges. 
Válassza ki a megfelelő programot, és kedvenc ruhája kevesebb 
mint egy óra alatt tiszta és száraz lesz. Így röviddel egy találka vagy 
megbeszélés előtt is még a Miele mosó-szárítógépbe teheti a ruháit.

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

Aranyfokozatú vírushigiénia10)

Gondtalan textilápolás: a TwinDos® automatikus adagolás, az 
UltraPhase 1 és UltraPhase 2, illetve a PowerWash kiváló tisztítóha-
tása kombinációjának köszönhetően a vírusok több mint 99,9%-át 
megbízhatóan eltávolítja. Ezt az Albstadt-Sigmaringen Egyetem 
vizsgálata is megerősítette. A „Pamut higiénia 60 °C“ program az 
„AllergoWash“ Extrával mind a burkos korona- vagy influenzavírusok, 
mind a burok nélküli vírusok ellen hatásos.

Vízvédelmi garancia11)

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az 
ön otthona számára – méghozzá 20 évig. Bármilyen anyagi kár is 
keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi bizton-
sága garantált12). A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására 
vonatkozó jótállás keretében átvállalja az ebből eredő anyagi káro-
kat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés.

Watercontrol-rendszer (WCS)
A Watercontrol-rendszer (WCS) egy vízszintérzékelő segítségével 
szabályozza a befolyó vízmennyiséget. Ha a normál vízszint belátha-
tó időn belül nem érhető el, akkor a vízbetáplálás leáll. Ha a készülék 
belsejébe víz szivárog, a rendszer elzárja a készülékben lévő beveze-
tő szelepet, és kiszivattyúzza a mosóvíztartályban lévő vizet. A fe-
néklemezben lévő úszókapcsoló pedig érzékeli a szivárgó többletvi-
zet.

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

1)  A WT1 sorozatú mosó-szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási és 4 000 
szárítási ciklussal (= heti 5 mosási és 4 szárítási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző 
programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.
hu/20ev

2) TwinDos® szabadalom: EP 2 785 205
3) A SingleWash funkció nélküli automatikus adagolással szemben.
4)  A könnyen kezelhető 40 °C programmal összehasonlítva PowerWash és SingleWash nélküli 

készülékekkel.
5)  Minden modell rendelkezik M Touch funkcióval. 
6)  A higiéniai teszt módszertani leírása a miele.com/testcriteria-wd oldalon olvasható.
7)  A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@

home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló 
funkciók köre.

8) CapDosing szabadalom: EP 2 365 120
9) ProfiEco Motor szabadalom: EP 2 840 679 
10)  Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. 

Integratív Higiéniai és Virológiai Intézet által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos® 
és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C programban és 
az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható.

11) A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél olvashatók.
12) A termékfelelősségről szóló törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti.
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Új korszak 
a textilápolásban
Miele FashionMaster gőzvasaló-rendszer

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

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

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

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

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

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

Vasalótalp 
méhsejtstruktúrával1)

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

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

1-2-emelőrendszer
Nincs erőlködés – mindössze 

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

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

* modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 233 632 
2) Szabadalom: EP 2 169 108
3)  A Hepatitis B kivételével a vasalóval (3. teljesítményfokozat) 

egyrétegű textília esetén vagy a gőzölővel – 
ha elérhető az adott modellnél. Az Albstadt-Sigmaringen 
Egyetem által tudományosan bevizsgálva, és az InFluenc_H 
Integratív Higiéniai és Virológiai Intézet által ezüst minősí-
téssel kitüntetve. A módszertani leírás a következő linken 
olvasható: https://www.miele.com/wa-c

FashionMaster higiéniai pecsét
Higiénikusan tiszta 5 másodperc alatt: a 
pontszerű gőzölés a vírusok akár 99,99%-
át3) is eltávolítja. 
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Fokozatmentes magasságállítás
Egyszerűen ergonomikus: a beépített gázos 
teleszkóppal tökéletes munkamagasságra 
állítható a vasalóasztal. (83 és 102 cm 
között).
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Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele FashionMaster gőzvasaló-rendszer termékelőnyeinek* áttekintése

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

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

Több réteg vasalása
Erőt és időt takarít meg: a több rétegű 
ruhanemű egy lépésben kisimítható. Meg-
fordítás? Nem szükséges!

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

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

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

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

Kijelző
Mindig szem előtt: a kijelző tájékoztatja a 
készülék állapotáról, és emlékezteti pl. a víz 
utántöltésére.
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Irányított vízkőmentesítés
Hosszabb élettartam az ideális 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ez a készülék leginkább felsőruházat vasalására 
alkalmas.

Méhsejtcellás vasalótalp1)

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

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

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

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

Gőz
A készülék gőzölési hatékonyságát jelzi.

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

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

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

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

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

Az ikonok jelentése
A FashionMaster összes ikonjának áttekintése

Wabensohle

4 bar

Steamer

MultiLingua

Oberbekleidung

1-2-Lift-System

1) Szabadalom: EP 2 233 632  
2) Szabadalom: EP 2 169 108 
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Outerwear Honeycomb
Soleplate MultiLingua

4 bar 1-2-Lift-System Steamer

B 4847 FashionMaster
Design  
A vasaló színe antracit/lótuszfehér
A vasalóasztal-huzat színe –
Tökéletes vasalási eredmény  
Méhsejtcellás vasalótalp •
Gőznyomás (bar) 4,0
Gőzmennyiség (g/perc) 100
Függőleges gőzölés •
Gőzölés a következő 
hőmérséklet-fokozattól

2

Kézi gőzölő •
Aktív vasalóasztal (felfúvó és elszívó 
funkció)

•

Elszívó funkció •
A ventilátor 2. teljesítményfokozata •
Tapadásmentes talp •
Időtakarékos vasalás  
A víztartály töltési mennyisége (l) 1,25
Levehető víztartály •
Folyamatosan újratölthető víztartály •
Többrétegű vasalás •
Kezelési kényelem  
All-in-one •
1-2-emelőrendszer •
Fokozatmentes magasságbeállítás 
gázrugóval (mm)

830-1020

Padlókímélő görgők •
Vasalóasztal ComfortZone funkcióval •
A ventilátort be- és lekapcsoló 
automatika

•

Ventilátor memóriafunkció •
Rugalmas nyelvi beállítások •
Automatikus vízkőmentesítés •
Automatikus öblítés •
A vasaló számára kialakított 
tárolórekesz

•

A csatlakozóvezeték és a tartozékok 
számára kialakított tárolórekesz

•

Biztonság  
CoolDown funkció •
Auto-Off funkció •
Műszaki adatok  
Méretek (mm) (szé x ma x mé) 470 x 970 x 1480
Méretek (mm)  
(összecsukva szé x ma x mé)

470 x 1280 x 370

Vasalófelület (mm) 120 x 40
Mellékelt tartozékok  
Basic vasalóasztal-huzat –
Prémium vasalóasztal-huzat •
Gőztömlő-tartó •
Tesztcsíkok a vízkeménység 
meghatározásához

•

Vízkőmentesítő tabletták •
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Hasznos információk részletesen
Szószedet a Miele FashionMaster gőzvasaló-rendszerhez

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

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

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

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

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

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

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

Vasalótalp méhsejtstruktúrával1)

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

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

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

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

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

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

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

Irányított vízkőmentesítés
Miután beállította a vízkeménységet az első használat előtt, a prog-
ram automatikusan meghatározza a szükséges vízkőmentesítési 
gyakoriságot, és a kellő időben emlékeztet rá. A vízkőmentesítési 
folyamat egyszerűen, egy gombnyomással elindítható. A program 
kéri a megfelelő vízkőmentesítő szer betöltését, és ezt követően 
automatikusan elindul.
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Görgők
Mobilis és fürge: a FashionMaster összecsukva a saját lábain áll, és 
oda helyezheti a lakásban, ahová csak szeretné. A padlókímélő 
görgők segítségével megerőltetés nélkül szállítható, és követi önt, 
ahová szeretné. Közben a szőnyegek peremei, az ajtóküszöbök, de 
még a lépcsőfokok sem jelenthetnek akadályt.

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

MultiLingua
A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelen-
hetnek, hogy minden információt megértsen. A nyelvi menüben 
egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segíti a 
tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan 
nyelvet állított be, amelyet nem ért meg.

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

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

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

1) Szabadalom: EP 2 233 632  
2) Szabadalom: EP 2 169 108
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele vasalógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

Lenyűgözően sokoldalú
Minden igényt rugalmasan kielégít: bármi-
lyen típusú és méretű ruha gyorsan, egysze-
rűen kisimítható.

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

Gőzfunkció
Különösen egyszerű simítás: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ujjvédő automatika
Veszélytelen kezelés: ha az ujjai 

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

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

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

Vészkioldás
Tökéletes védelem a textíliájá-

nak: a henger préselési nyomása kézzel 
oldható, a ruha egyszerűen kivehető. 

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

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

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

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

Az ikonok jelentése
A vasalógépek összes ikonjának áttekintése

Dampf

Flachware
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Vasalógépek
 

Flat laundry Steam

B 995 D
Design  
Szín lótuszfehér
Tökéletes vasalási eredmény  
Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás •
Magas préselőnyomás (N/cm²) 0,35
Felfektetőlap a könnyű vasaláshoz •
Vasalóasztal nagy rakodófelülettel •
Tartórúd a gyűrődésmentes 
kihűléshez

•

Gőzfunkció •
Gőzfejlesztő kapacitása (l) 0,84
Kéttartályos technológia •
Vezetékes vízzel üzemeltethető •
Időtakarékos vasalás  
Vasalóhenger szélessége (mm) 830
Változtatható hengersebesség •
Nedvességmegkötő hengerbevonat •
Kezelési kényelem  
A vasalás elvégezhető ülve, erőkifejtés 
nélkül

•

Teljesen szabad hengervég •
Áttekinthető kezelőpanel •
Kényelmes összecsukó mechanizmus •
Könnyen mozdítható a négy 
futógörgőnek köszönhetően

•

Biztonság  
Ujjvédő automatika •
Vészkioldás •
Kiváló stabilitás •
Műszaki adatok  
Méretek (mm) (szé x ma x mé) 985 x 959 x 380
Méretek (mm)  
(összecsukva szé x ma x mé)

500 x 1055 x 380

Teljes teljesítményigény (kW) 3,50
Mellékelt tartozékok  
Tapadófólia a 
hőmérséklet-szabályozóhoz

•

Betöltőcsonk a víztartályhoz •
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Hasznos információk részletesen 
Szószedet a Miele vasalógépekhez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökke-
nőmentesen használhassa. 

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele 
szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és 
útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan. 

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes 
működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának 
megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezde-
tektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel
Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt 
a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes 
tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől
Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói 
garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos 
biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség
Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembe-
reink. Bízza készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információkat az interne-
ten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszol-
gálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.
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A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb 
választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készüléké-
ben és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll 
elő: az egyéni terméktanácsadással. 

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

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a 
speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is 
adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a 
legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy 
minden alkalommal és sokáig örömét lelje a Miele készülékeiben.

Személyes tanácsadás
A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően 
– egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása
Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak 
megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért
Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információkat az interneten, 
a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgála-
tunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.

Egyéni terméktanácsadás
Amikor az információ élmény
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Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának 
köszönhetően
Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a 
legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a 
lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságban szeretné 
tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 
10 évre kiterjedő garanciát kínál önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, 
hogy garancia hosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül 
a Mielétől. 

Exkluzív Miele garancia
A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű 
garanciát kínál – 
választhatóan a garancia egy éves meghosszabbításától kezdődően.

Maximális biztonság
Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját 
hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyenes új készülék
Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes 
új készüléket biztosítunk önnek.

Magas szintű rugalmasság
A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt 
kötheti meg.

Gyors és megbízható
Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízha-
tóan nyújt segítséget.

A garancia hosszabbításokról további információkat az interneten, a 
miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgála-
tunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.

Garancia hosszabbítás
Amikor a biztonság alapelv
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A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntartható-
ság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné 
támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszol-
gálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele 
által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, 
valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív 
tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes 
tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére 
vonatkozóan.

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

Tökéletes eredmények
A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a progra-
mok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri 
el.

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

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a 
miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgála-
tunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.

Karbantartási szerviz
Amikor az értéktartás a filozófia része
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Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a 
legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne 
szüksége, a Miele ügyfélszolgálata gyors és megbízható segítséget 
nyújt. 

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készü-
lék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb 
fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő 
segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától 
és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében
Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országszerte 
rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkez-
nek önhöz.

Szakértelem
Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére 
szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony
Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már 
az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, 
hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

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

Könnyen elérhető
Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve 
a következő telefonszámon: +36 1 880 6400. Telefonon az alábbi 
időpontokban vagyunk elérhetők: 
H–P 09:00–17:00
 
Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interne-
ten, az alábbi weboldalon talál: 
miele.hu/service

Miele gyári ügyfélszolgálat
Partnerei vagyunk minden szervizügyben
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Aktív környezetvédelem: 
Ez a prospektus 100%-ban klórmentes fehérítésű papírból 
készült.

Miele Experience Center

Alsó Törökvész út

Cím: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek: 09:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Allee

Cím: 1117 Budapest, Váli út 5. B. épület 
földszint 1.
(az Allee Bevásárlóközpont Váli utcai 
 bejárata mellett)
Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Háztartási készülékek telefonos 
 ügyfélszolgálata
Cím: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
Telefon: 06 1 880 6400

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek: 09:00-17:00
Szombat-Vasárnap: Zárva
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