
TAKO FLEKSIBILEN.
TAKO MOČAN.
TAKO HITER.

Trije brezžični sesalniki v enem aparatu.
Doživite izjemno inovacijo.



TAKO FLEKSIBILEN.
Odkrijte edinstveni dizajn 3 v 1.
Trije brezžični sesalniki v enem aparatu.



LAHKOTNO ČIŠČENJE.

MAKSIMALEN DOSEG.

PREPROSTA UPORABA.

Če je nastavljiva enota PowerUnit v spodnjem položaju, je uporaba aparata 
izjemno enostavna. V kombinaciji s posebej široko električno krtačo 
lahko tako povsem brez truda posesamo tudi velike površine.

Za težko dostopna mesta: enota PowerUnit v zgornjem položaju omogoča lahkotno 
dvigovanje in manevriranje s sesalnikom Triflex HX1. S to konfiguracijo brez težav 
posesamo tudi strop ali prostor pod nizkim pohištvom.

S samostojno uporabo enote PowerUnit nam Triflex HX1 zagotavlja preprosto rokovanje, 
ki je optimalno za hitro čiščenje majhnih površin. Popolno za hitro sesanje pohištva 
ali avtomobilskih sedežev.



TAKO MOČAN.
Tehnologija Vortex sesalnika Triflex HX1 je skupaj z učinkovito električno 
krtačo tako močna kot Mielejeva najmočnejša serija talnih sesalnikov.1 
Filter HEPA2 poleg tega zadrži tudi najfinejše delce prahu

1 Učinkovitost 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 s preproge). V skladu z IEC62885-2.
2 Triflex HX1 Pro in Cat & Dog v skladu z EN 1822/2011.



TAKO HITER.
Posebej široka električna krtača očisti večjo površino v krajšem času – in pri tem 
ne sklepa kompromisov glede moči. Avtomatsko se prilagodi vsem vrstam talnih oblog, 
kar zagotavlja hitro globinsko čiščenje vseh površin



BREZ KOMPROMISOV.
BREZ KABLA.

Naš zamenljivi litij-ionski akumulator VARTA omogoča čas delovanja do 60 minut2. 
Da se ta čas lahko podaljša do 120 minut3, je Triflex HX1 Pro že opremljen s praktičnim 
dodatnim akumulatorjem in tako brez težav opravi tudi z večjimi površinami. Ločena polnilna 
enota poleg tega zagotavlja istočasno polnjenje dodatnega akumulatorja.

Powered by



TRIFLEX HX1 PRO

TRIFLEX HX1 CAT & DOG

TRIFLEX HX1

/Električna krtača Multi Floor XXL z lučko BrilliantLight
/Filter HEPA2 Lifetime
/Dva litij-ionska akumulatorja VARTA za trajanje 
 delovanja do 2 x 60 minut3

/Dodatna polnilna enota
/Vključno s tridelnim priborom

/Električna krtača Multi Floor XXL z lučko BrilliantLight
/Filter HEPA2 Lifetime
/Zamenljiv litij-ionski akumulator VARTA za trajanje 
 delovanja do 60 minut4

/Ročna krtača Electro Compact – za učinkovito 
 odstranjevanje živalske dlake z blazin ali 
 avtomobilskih sedežev
/Vključno s tridelnim priborom

/Električna krtača Multi Floor XXL
/Filter Hygiene Lifetime
/Zamenljiv litij-ionski akumulator VARTA za trajanje 
 delovanja do 60 minut4

/Vključno s tridelnim priborom

Brezčasno siva pearlfinish z rožnato zlato

Obsidian črna z rožnato zlato

Lotos bela z rožnato zlato 

 
2 Triflex HX1 Pro in Cat & Dog v skladu z EN 1822/2011.
3 Velja za Triflex HX1 Pro pri stopnji moči 1 brez priključene električne krtače 

Multi Floor XXL in pri uporabi dveh akumulatorjev.
4 Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL.



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.

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

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

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

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center




