
Sesalnik brez vrečke za prah Miele Blizzard CX1
z inovativno tehnologijo Vortex

NAJVIŠJA ZMOGLJIVOST
MOČ INOVACIJA



Najvišja zmogljivost, moč, inovacija
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S sesalnikom Blizzard CX1 Miele prvič predstavlja talni 
sesalnik brez vrečke za prah. Po intenzivnem razvojnem 
procesu lahko ponudimo rešitev, ki ustreza našim 
visokim zahtevam glede učinkovitosti čiščenja
in higiene, ki ju nudi sesalnik brez vrečke za prah.
Dovolite, da vas prepričata močna tehnologija Vortex
in inovativno ločevanje prahu.
Miele Blizzard CX1. Brez vrečke, močan, inovativen.

Mielejeva tehnologija Vortex

Močna učinkovitost čiščenja: tok zraka, ki presega
100 km/h, poskrbi za popolno odstranjevanje grobega 
in finega prahu. Skupaj z učinkovitim talnim nastavkom, 
optimalnim vodenjem zraka in inovativnim motorjem 
Blizzard CX1 dosega ekstremno visoko zmogljivost 
pretoka zraka, ki prahu ne pušča prav nobene 
možnosti.
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Inovativno ločevanje prahu: 
ločeno praznjenje grobega in finega prahu. Fini 
prah se zbira v ločeni posodi s pomočjo filtra 
za fini prah Gore® CleanStream®. Tako je 
vrtinčenje finega prahu med praznjenjem posode 
zmanjšano na minimum. To inovativno ločevanje 
finega prahu omogoča higienično praznjenje 
posode, kar potrjuje certifikat.

Click2open
Preprosto rokovanje: posodo za prah primemo 
za ročaj in odstranimo ter izpraznimo navzdol s 
pritiskom na gumb.

Certifikat IBR
Ameriški inštitut sodi med vodilne svetovne 
ponudnike najsodobnejših testov za preverjanje 
učinkovitosti filtriranja. Posebej higienično 
praznjenje sesalnika Miele Blizzard CX1, ki 
temelji na inovativnem principu delovanja za 
ločevanje prahu, je prejelo certifikat IBR.
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Certificirano higienično 
praznjenje
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Brez nadaljnjih stroškov:
filter za izhodni zrak, ki ne zahteva 
vzdrževanja
Filter HEPA AirClean Lifetime:
S filtrom HEPA AirClean Lifetime sistem zadrži 
do 99,999 %* tudi najbolj drobnih delcev, kot 
so fini prah in alergeni. To izjemno učinkovitost 
filtriranja je potrdila medicinska organizacija 
»Allergy UK« in ji podelila certifikat primernosti za 
alergike. Sesalnik Miele Blizzard CX1 je za svojo 
močno skupno sposobnost
zadrževanja prahu prejel
pečat kakovosti
»Seal of Approval«.

*skladno z EN 60312-1

Filter za fini prah Gore® CleanStream®
Inovativni princip delovanja, ki ločuje grobo 
umazanijo v prosojni posodi za prah in fini prah 
v ločeni posodi filtra z ločenim filtrom za fini 
prah, omogoča izjemno higienično praznjenje 
sesalnika Blizzard.

ComfortClean
Ves čas močna učinkovitost čiščenja: posebni 
senzorji nadzorujejo filter za fini prah Gore® 
CleanStream®. Ko je potrebno, funkcija 
ComfortClean očisti filter za fini prah povsem 
avtomatsko. Že čez nekaj sekund je Blizzard CX1 
ponovno pripravljen za uporabo.
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Filtrski sistem



Praktičen pribor
Vedno pri roki: sesalnik je opremljen z dvema 
deloma pribora v aparatu in sesalnim čopičem.

Sistem Park za premore med sesanjem
Praktično: Talni nastavek in sesalno cev lahko 
po potrebi odložite na zatič ob strani aparata.

Teleskopska cev Comfort
Ergonomsko nastavljiva: teleskopsko cev lahko 
intuitivno nastavimo, tako da se zaskoči v 
želenem položaju.

Delovni radij
Menjava vtičnic je komajda potrebna: 
Mielejev talni sesalnik vam nudi delovni radij do 
10 metrov.

Ročaj Eco Comfort*
Kadar se mudi: integrirani sesalni čopič na 
ročaju za hitro čiščenje, če imate na voljo le 
nekaj trenutkov.

Večstopenjski vrtljivi regulator* ali
upravljanje na ročaju prek radijskih valov*
Prilagodite sesalno moč talni oblogi, ki jo čistite. 
Tako talni nastavek zlahka drsi po tleh, rezultat 
čiščenja pa je optimalen. Vedno ustrezna 
sesalna moč.
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Druge prednosti izdelka



Štiri vrtljiva kolesca
Brez prevračanja: štiri kolesca skrbijo za posebej 
varen položaj pri maksimalni gibljivosti.

Kolesca DynamicDrive*
Varujejo tla: gumirani obroči in kolesca z 
blažilniki udarcev skrbijo za posebej mirno 
premikanje sesalnika.

Udobno navijanje kabla s pritiskom na tipko
Zelo hitro in udobno: celoten kabel lahko navijete 
z enim samim pritiskom na nožno tipko.
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Izjemna kakovost in življenjska doba

Noben vsakdan ni tako zahteven kot Mielejev test izdelka:
pred začetkom serijske proizvodnje, ki poteka v Mielejevi tovarni v Bielefeldu, 
morajo sesalniki Miele v našem testnem laboratoriju prestati pravi stresni test.

Test delovanja motorja:
tako vzdržljiv!
Od naših sesalnikov zahtevamo 
najvišjo zmogljivost od prvega do 
zadnjega dne: Mielejevi motorji 
se morajo v intenzivnem testu 
vzdržljivosti ob stalnem vklapljanju in 
izklapljanju izkazati za brezhibne.

Test talnega nastavka:
tako trpežen!
Mielejev talni nastavek mora opraviti z
2.000 km različnih talnih oblog – to
ustreza razdalji od Dunaja do Rima
in nazaj. Pri tem 60.000-krat preide
preko praga, obloženega s preprogo.

Test podbojev in pragov:
tako robusten!
V resničnem življenju mora sesalnik 
Miele vzdržati številne prehode 
čez pragove vrat in udarce – v tem 
testu kar 16.500-krat zaporedoma. 
Ohišje in kolesca sesalnikov Miele tu 
pokažejo svojo vzdržljivost.
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Blizzard CX1

Tipska/prodajna oznaka
Blizzard CX1 Parquet EcoLine Blizzard CX1 Cat & Dog 

PowerLine
Blizzard CX1 Comfort EcoLine

Različica motorja EcoLine PowerLine EcoLine
Tip izdelka SKCF2 SKCE2 SKMF2
Izvedba
Talni sesalnik brez vrečke za prah • • •
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči 4-stopenjski gumb 4-stopenjski gumb na ročaju prek radijskih valov
Stikalo za električno krtačo na ročaju – – –
Vtični kontakt za električno krtačo – – –
Ergonomični ročaj/ročaj XXL • /– • /– • /–
Ročaj Comfort/Eco Comfort s sesalnim šopičem –/ • –/ • • /–
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem/z lučko SpotLight –/– –/– • /–
Sistem Silence/sistem Silence plus • /– • /– • /–
Sesalna cev teleskopska cev Comfort teleskopska cev Comfort teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom • /– • /– • /–
Sistem Park za shranjevanje na eni strani na eni strani na eni strani
Udobno navijanje kabla • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu A/A C/A A/A
Letna poraba energije v kWh 27,6 39,8 27,6
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh B/A B/A B/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW 76 76 76
Nazivna moč v W 800 1.100 800
Zmogljivost
Maks. moč v W 900 1.200 900
Power Chip/funkcija Booster –/– –/– –/–
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog • • •
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 4 kolesci • /– –/• • /–
Delovni radij v m 10 10 10
Filtrski sistem
Volumen posode za prah v l 2,0 2,0 2,0
Comfort-Clean  • • •
Filter za izhodni zrak Filter HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj • • •
Priloženi pribor
Tridelni pribor integriran integriran integriran, čopič priložen
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek • / • • / • • / •
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20 –/– –/– –/–
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami –/• –/• –/•
Krtača za radiatorje SHB 20/nastavek za posteljne vložke SMD 10 –/– –/– –/–
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10 –/– –/– –/–
Univerzalna krtača/ozki nastavek –/ • –/ • –/ •
Talni nastavek SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Turbo krtača – STB 205-3 –
Ročna turbo krtača – – –
Talna krtača SBB 300-3 Parquet Twister – SBB 400-3 Parquet Twister XL
Električna krtača – – –
Barva Jekleno modra Mango rdeča Obsidian črna
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 359,00 399,00 449,00



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

Miele Experience Center
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

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

Telefon: 00 386 1 292 63 33
e-pošta: info@miele.si
www.miele.si

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center

Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV.
Pridružujemo si pravico, da jih kadar koli spremenimo, zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov.
Pridružujemo 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.

Spletna trgovina
www.shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

Svetovanje in informacije
o produktih
00 386 1 292 63 33
info@miele.si
PON-PET od 09:00 do 19:00
SOB od 08:00 do 13:00


