
Prah, spoznaj 
naš najmočnejši 

sesalnik.
Akumulatorski sesalnik Triflex HX2.
Razvit v Nemčiji. Izdelan v Nemčiji.

Miele. Immer Besser.



Akumulatorski sesalnik 

Triflex HX2
Razvit v Nemčiji.
Izdelan v Nemčiji.

Edinstvena fleksibilnost 3 v 1.1

Posebej široka električna krtača z
avtomatskim zaznavanjem talnih oblog.

Novi motor Digital Efficiency proizvaja 
60 % več sesalne moči.2 V kombinaciji z 
električno krtačo in zmogljivo tehnologijo 
Vortex je Triflex HX2 močnejši kot naši 
sesalniki s priključnim kablom.3

99.999 % filtriranje s filtrom HEPA 
Lifetime.4

1  Patent: DE 10 2016 105 475 B4.
2  V primerjavi z modelom Triflex HX1.
3  Zmogljivost čiščenja v primerjavi s talnim sesalnikom Miele Complete C3 
(SGEF3) s turbo krtačo STB 305-3 (pobiranje prahu na preprogi in trdih tleh 
z režo, pobiranje vlaken na preprogi). Po IEC 62885-2. 
4  Skladno z  EN 1822/2011 in IEC 62885-4.



 

Pregled izdelkov

Triflex HX2

• 99.999 % filtriranje s filtrom HEPA Lifetime.1

• Zamenljiv litij-ionski akumulator. Za čas delovanja 
   do 60 min.2

• Posebej široka električna krtača z avtomatskim 
   zaznavanjem talnih oblog.
• V lotos beli barvi.

Triflex HX2 Cat&Dog

• 99.999 % filtriranje s filtrom HEPA Lifetime.1

• Zamenljiv litij-ionski akumulator. Za čas delovanja 
   do 60 min.2

• Posebej široka električna krtača z avtomatskim 
   zaznavanjem talnih oblog in funkcijo BrilliantLight.
• Dodatna kompaktna električna krtača.
• V obsidian črni barvi.

Triflex HX2 Pro

• 99.999 % filtriranje s filtrom HEPA Lifetime.1

• Dva zamenljiva litij-ionska akumulatorja. Za čas 
   delovanja do 120 min.3

• Posebej široka električna krtača z avtomatskim 
   zaznavanjem talnih oblog in funkcijo BrilliantLight.
• Dodatni mehki valj Hardfloor Care.
• V brezčasno sivi PearlFinish barvi.

1  Skladno z  EN 1822/2011 in IEC 62885-4.
2  Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL.
3  Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL in 
pri uporabi dveh akumulatorjev.



Edinstvena fleksibilnost 3 v 1.1

Udobno lahko izberete enega izmed treh načinov in tako 
z lahkoto dosežete vsa območja svojega doma. To vam 
omogoča patentirani Triflex 3 v 1 dizajn.1

Način za udobje

V načinu za udobje je 
sesalnik še posebej 

ergonomičen, da gre 
čiščenje velikih površin 

zlahka od rok.

1  Patent: DE 10 2016 105 475 B4



 

Način za doseg

Način za doseg olajša čiščenje 
posebej težko dostopnih mest, npr.

pod nizkimi kosi pohištva ali na stropu.

Način za kompaktnost

Način za kompaktnost omogoča 
občasno hitro čiščenje.



Čiščenje po meri.
S posebej široko, inteligentno električno krtačo očisti velike površine v krajšem času. 
Število vrtljajev krtače in sesalna moč se optimalno prilagajata talni oblogi.

BrilliantLight

Posebej svetla LED-lučka 
BrilliantLight poskrbi za 
optimalno osvetlitev območja
pred krtačo in s tem za popolno 
vidnost prahu.1

1  Odvisno od modela.



 

Polna moč.
Brez prekinitev. Naš zamenljivi litij-ionski akumulator VARTA omogoča čas delovanja 
do 60 minut.1 Model Pro je že opremljen s praktičnim dodatnim akumulatorjem, ki ta 
čas lahko podaljša do 120 minut in tako brez težav opravi tudi z večjimi površinami.2

Prah. Alergeni. Virusi.
Uživajte v 99,999 % učinkovitosti

filtriranja. Filter HEPA Lifetime zadrži 
tudi najmanjše delce prahu. Obenem 
iz zraka odstrani alergene in viruse ter 

tako prispeva k higieni zraka v 
bivalnem okolju.3

1  Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL.
2  Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL in pri uporabi dveh akumulatorjev.
3  Odvisno od modela. V skladu z EN 1822/2011 in  IEC 62885-4.



 

Doživite svet znamke Miele - obiščite Miele Experience Center

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalni salon
Miele Experience Center Ljubljana
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče 

Miele Experience Center Maribor
Bohova 2a
2311 Hoče 

Odpiralni čas:
PON–PET  od 09.00 do 19.00
SOB   od 08.00 do 13.00

Svetovanje in informacije o produktih
00 386 1 292 63 33
info@miele.si
www.miele.si

PON-ČET  od 08.00 do 16.30
PET   od 08.00 do 14.00

Spletna prodajalna
shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico, da jih kadarkoli spremenimo, zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake niso izvzete. Slike so simbolične. Varujemo okolje: ta brošura je natisnjena na papirju, ki je bil beljen brez uporabe klora.


