Sesalniki
September 2017

Velika moč sesanja. Majhna poraba.
Različice Mielejevih motorjev
Trajnostna zasnova novih sesalnikov
S septembrom 2014 je v EU začela veljati nova zakonodaja, ki je
vpeljala označevanje sesalnikov z novo energijsko nalepko. Hkrati
pa nova zakonodaja omejuje moč motorja pri sesalnikih. Ta je
predpisana v direktivi Eco Dizajn, ki se bo s septembrom 2017
zopet spremenila. Namen nove direktive je predvsem znižati
porabo električne energije v EU.
Od septembra naprej je namreč dovoljena le izdelava in prodaja
sesalnikov, ki niso močnejši od 900 W. Novi sesalniki morajo
ustrezati še dvema pogojema: da med čiščenjem s preprog
odstranijo vsaj 75 % prahu in da med čiščenjem s trdih tal
odstranijo vsaj 98 % prahu. Manjša priključna moč ne pomeni
slabših rezultatov čiščenja, temveč pove le, koliko energije porabi
sesalnik v časovni enoti.
Koncept Miele Best Performance
Kaj pričakujete od sodobnega sesalnika? Visoko učinkovitost
čiščenja ob nizki porabi energije? Se razume! Udobno
uporabo in visok standard higiene? Seveda! Zanesljivo
kakovost in dolgo življenjsko dobo? Vsekakor!
Za podjetje Miele so to že od nekdaj osrednji kriteriji za
prvovrstne sesalnike. Pri razvoju novih izdelkov Miele so potrebe
uporabnika na prvem mestu: vsak sesalnik Miele je zasnovan tako,
da kar najbolj natančno izpolnjuje vaše želje in potrebe.
Pri tem Miele daleč presega kriterije energijske nalepke EU.
Sesalniki Miele namreč nudijo še druge pomembne lastnosti, ki
jih mora imeti dober sesalnik. Diagram prikazuje najpomembnejše
vidike koncepta Miele Best Performance:
V notranjem trikotniku so kriteriji energijske nalepke EU:
• edinstveni Mielejev koncept motorja
• učinkovit talni nastavek
• prvovrstna učinkovitost čiščenja
Mielejevi sesalniki so skoraj brez izjeme razvrščeni v najboljši
razred energijske učinkovitosti.
V zunanjem trikotniku so deloma edinstvene prednosti sesalnikov
Miele:
• izjemen higienski standard, ki ga zagotavlja filtrski sistem Miele
AirClean
• zgledno udobje pri uporabi s premišljeno ergonomijo in
obsežnim priborom
• neprekosljiva življenjska doba, ki znaša 20 let*
Primerjajte Miele z drugimi sesalniki. Ugotovili boste naslednje:
koncept Miele Best Performance izstopa.
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* velja za aparate s priključnim kablom pri povprečni uporabi 45 minut na teden z maksimalno
močjo sesanja

Miele nudi dve različici motorja z različnima konceptoma za vaše osebne zahteve pri negi tal:
EcoLine in PowerLine. Ne glede na to, kateri sesalnik Miele izberete: vsi modeli vam nudijo
idealno ravnovesje med učinkovitostjo in porabo.

Učinkovito in varčno:
EcoLine
Sesalniki EcoLine porabijo celo pri polni
sesalni moči največ 550 W. Uvrščajo se v
razred energijske učinkovitosti A+.
Inovativni Power Efficiency motor
omogoča močan pretok zraka kljub nizki
porabi energije. Učinkovit talni nastavek,
izboljšani teleskopska in gibljiva cev pa še
dodatno podpirajo ta princip delovanja.
Nekateri modeli sesalnikov Miele so še
posebej varčni in dosegajo celo najboljši
razred na energijski nalepki A+++*.
S pomočjo funkcije PowerPlus in ozkega
nastavka SRD 30 pa ne zaostajajo v
učinkovitosti sesanja.

Najboljša učinkovitost čiščenja:
PowerLine
S konično močjo 890 W modeli PowerLine
nudijo posebej močno sesanje. Koncept
aparatov je pri maksimalni moči motorja
zasnovan za temeljito čiščenje vseh vrst tal
brez kompromisov.
Sesalniki Miele PowerLine navdušujejo s
svojo vrhunsko učinkovitostjo čiščenja.

*odvisno od modela
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Swing H1
Ročni sesalnik z vrečko za prah

Kompakten, lahek in enostaven za
shranjevanje:
•
•
•
•
•
•
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Odlike ročnih sesalnikov Swing H1

Teža 4,4 kg vključno s priborom
Delovni radij do 9 m
Volumen vrečke 2,5 l
Maksimalna moč 550 W
Upravljanje z drsnikom
Priložen dvodelni pribor

Navijanje kabla s praktičnim sistemom zatičev

Ergonomičen dvojni drsnik

Delovni radij do 9 m

Lahko manevriranje

Ročaj s praktičnimi podrobnostmi

Kompakten dizajn

Swing H1
Pregled izdelka

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Ročni sesalnik
Udobno upravljanje
2-stopenjski drsni regulator
Navijanje kabla s hitro sprostitvijo
Ročaj z odprtino za obešanje
Ergonomičen ročaj
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi
Razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh
Razred izpusta prahu
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Gibljivost
Delovni radij v m
Dolžina priključnega kabla v m
Filtrski sistem
Tip vrečke za prah
Volumen vrečke za prah v l
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah
Nedrsljiv konec ročaja
Zmogljivost
Maks. moč v W
Priloženi pribor
Dvodelni pribor
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek
Talni nastavek
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Swing H1
EcoLine
SAAP3
•
•
•
•
•
A+
21,5
C
A
B
77
550
9
8
KK
2,5
•
filter AirClean/•
•
•
•
550
priložen
•/•
SBD 355-3 FiberTeQ
Čili rdeča
209,00
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Classic C1
Talni sesalnik z vrečko za prah

Enostaven in funkcionalen

Odlike talnih sesalnkov Classic C1

•
•
•
•
•

Teža 5,8 kg vključno s priborom
Delovni radij do 9 m
Volumen vrečke 4,5 l
Maksimalna moč 550 W
Uravnavanje moči s 6-stopenjskim
vrtljivim regulatorjem
• Pribor na držalu VarioClip
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Tridelni pribor na držalu VarioClip

Delovni radij do 9 m

Udobna teleskopska cev Comfort

Sistem Silence

Sistem Park za odmore med sesanjem

Velik volumen vrečke za prah

Classic C1
Pregled izdelka

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Talni sesalnik z vrečko za prah
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči
Stikalo za električno krtačo na ročaju
Vtični kontakt za električno krtačo
Ergonomični ročaj/ročaj XXL
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem
Sistem Silence/sistem SilencePlus
Sesalna cev
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom
Sistem Park za shranjevanje
Udobno navijanje kabla
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Zmogljivost
Maks. moč v W
Boost funkcija
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci
Delovni radij v m
Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah
Obroba za zaščito pohištva
Priloženi pribor
Tridelni pribor
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
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10
Univerzalna krtača/ozki nastavek
Talni nastavek
Turbo krtača
Ročna turbo krtača
Talna krtača
Električna krtača
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Classic C1
EcoLine
SBAP3
•
6-stopenjski vrtljivi regulator
–
–
•/•
–/–
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na eni strani
–
A+/B
21,3
C/A
78
550
550
–
•
–/•/–
9
HyClean GN/4,5
•/–
filter AirClean/•
•
•
–
na držalu VarioClip
•/•
–/–
•/–
–/–
–/–
SBD 355-3 FiberTeQ
–
–
–
–
Jekleno modra
139,00
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Compact C2
Talni sesalnik z vrečko za prah

Lahek, udoben, kompakten:

Odlike talnih sesalnkov Compact C2

•
•
•
•
•

Teža 6,5 kg vključno s priborom
Delovni radij do 11 m
Volumen vrečke 3,5 l
Maksimalna moč 550 W
Uravnavanje moči s 6-stopenjskim
vrtljivim regulatorjem
• Pribor na držalu VarioClip
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Tridelni pribor na držalu VarioClip

Sistem Park na obeh straneh za lažje
shranjevanje

Udobna teleskopska cev Comfort

Delovni radij do 11 m

Udobno navijanje kabla s pritiskom na
tipko

Sistem Compact

Compact C2
Pregled izdelka

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Talni sesalnik z vrečko za prah
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči
Stikalo za električno krtačo na ročaju
Vtični kontakt za električno krtačo
Ergonomični ročaj/ročaj XXL
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem
Sistem Silence/sistem SilencePlus
Sesalna cev
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom
Sistem Park za shranjevanje
Udobno navijanje kabla
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Zmogljivost
Maks. moč v W
Boost funkcija
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci
Delovni radij v m
Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah
Obroba za zaščito pohištva
Priloženi pribor
Tridelni pribor
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
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10
Univerzalna krtača/ozki nastavek
Talni nastavek
Turbo krtača
Ročna turbo krtača
Talna krtača
Električna krtača
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Compact C2
EcoLine
SDAP3
•
6-stopenjski vrtljivi regulator
–
–
•/•
–/–
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na obeh straneh s sistemom Compact
•
A+/B
20,2
C/A
76
550
550
–
•
–/•/–
11
HyClean FJM/3,5
•/–
filter AirClean/•
•
•
–
na držalu VarioClip
•/•
–/–
–/•
–/–
–/–
SBD 355-3 FiberTeQ
–
–
–
–
Mango rdeča
209,00
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Complete C2
Talni sesalnik z vrečko za prah

Eleganten, udoben, vsestranski:

Odlike talnih sesalnikov Complete C2

•
•
•
•
•

Teža 8,8 kg vključno s priborom
Delovni radij do 10 m
Volumen vrečke 4,5 l
Maksimalna moč 890 W
Uravnavanje moči s 6-stopenjskim
vrtljivim regulatorjem
• Integrirani pribor
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Integrirani tridelni pribor

Obroba za zaščito pohištva

Teleskopska cev iz plemenitega jekla

Delovni radij 10 m

Sistem Park za odmore med sesanjem

Sistem Silence

Complete C2
Pregled izdelkov

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Talni sesalnik z vrečko za prah
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči
Stikalo za električno krtačo na ročaju
Vtični kontakt za električno krtačo
Ergonomični ročaj/ročaj XXL
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem
Sistem Silence/sistem SilencePlus
Sesalna cev
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom
Sistem Park za shranjevanje
Udobno navijanje kabla
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Zmogljivost
Maks. moč v W
Boost funkcija
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci
Delovni radij v m
Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah
Obroba za zaščito pohištva
Priloženi pribor
Tridelni pribor
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
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10
Univerzalna krtača/ozki nastavek
Talni nastavek
Turbo krtača
Ročna turbo krtača
Talna krtača
Električna krtača
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Complete C2 Tango
EcoLine
SFAP3

Complete C2
PowerLine
SFRF3

•

•

6-stopenjski vrtljivi regulator
–
–
•/–
–/–
–
•/–
teleskopska cev iz plemenitega jekla
•/–
na obeh straneh
–

6-stopenjski vrtljivi regulator
–
–
•/–
–/–
–
•/–
teleskopska cev iz plemenitega jekla
•/–
na obeh straneh
–

A+/B
21,1
C/A
79
550

C/A
35,5
C/A
78
890

550
–

890
–

•
–/•/–
10

•
–/•/–
10

HyClean GN/4,5
•/–
filter AirClean/•

HyClean GN/4,5
•/–
filter AirClean Plus/•

•
•
•

•
•
•

vgrajen
•/•
–/–
•/–
–/–
–/–
SBD 355-3 FiberTeQ
–
–
–
–
Mango rdeča
179,00

vgrajen
•/•
–/–
•/–
–/–
–/–
SBD 290-3 AllTeQ
–
–
–
–
Jekleno modra
189,00
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Complete C3
Talni sesalnik z vrečko za prah

Inovativen, dinamičen, edinstven:
•
•
•
•
•
•
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Odlike talnih sesalnikov Complete C3

Teža 8,2 kg vključno s priborom
Delovni radij do 12 m
Volumen vrečke 4,5 l
Maksimalna moč 890 W
Uravnavanje moči z nožno tipko +/Integrirani pribor

Integrirani tridelni pribor

Udobno navijanje kabla s pritiskom na
tipko

Udobna teleskopska cev Comfort

Sistem Park na obeh straneh

Univerzalni talni nastavek za različne talne
obloge

Obroba za zaščito pohištva

Complete C3
Pregled izdelkov

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Talni sesalnik z vrečko za prah
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči
Stikalo za električno krtačo na ročaju
Vtični kontakt za električno krtačo
Ergonomični ročaj/ročaj XXL
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem
Sistem Silence/sistem SilencePlus
Sesalna cev
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom
Sistem Park za shranjevanje
Udobno navijanje kabla
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Zmogljivost
Maks. moč v W
Boost funkcija
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci
Delovni radij v m
Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah
Obroba za zaščito pohištva
Priloženi pribor
Tridelni pribor
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
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10
Univerzalna krtača/ozki nastavek
Talni nastavek
Turbo krtača
Ročna turbo krtača
Talna krtača
Električna krtača
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Complete C3 Black
EcoLine
SGDP3

Complete C3 Parquet
EcoLine
SGSP3

Complete C3 Cat&Dog
PowerLine
SGEF3

•

•

•

nožni tipki +/–
–
•/–
–/–
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na obeh straneh
•

nožni tipki +/–
–
•/–
–/–
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na obeh straneh
•

nožni tipki +/–
–
•/–
–/–
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na obeh straneh
•

A+/B
20,3
D/A
75
550

A+/A
20,3
D/A
76
550

C/B
34,3
C/A
76
890

550
–

550
–

890
–

•
–/•/–
12

•
•/–/–
12

•
–/•/–
12

HyClean GN/4,5
•/–
filter AirClean/•

HyClean GN/4,5
•/–
filter AirClean Plus/•

HyClean GN/4,5
•/–
filter Active AirClean/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

vgrajen
•/•
–/–
–/•
–/–
–/–
SBD 290-3 AllTeQ
–
–
–
–
Obsidian črna
239,00

vgrajen
•/•
–/–
–/•
–/–
–/–
SBD 290-3 AllTeQ
–
–
SBB 300-3 Parquet Twister
–
Mornarsko moder
289,00

vgrajen
•/•
–/–
–/•
–/–
–/–
SBD 290-3 AllTeQ
STB 305-3
–
–
–
Robidovo rdeč
329,00
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Complete C3
Pregled izdelkov

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Talni sesalnik z vrečko za prah
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči
Stikalo za električno krtačo na ročaju
Vtični kontakt za električno krtačo
Ergonomični ročaj/ročaj XXL
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem
Sistem Silence/sistem SilencePlus
Sesalna cev
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom
Sistem Park za shranjevanje
Udobno navijanje kabla
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Zmogljivost
Maks. moč v W
Boost funkcija
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci
Delovni radij v m
Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah
Obroba za zaščito pohištva
Priloženi pribor
Tridelni pribor
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
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10
Univerzalna krtača/ozki nastavek
Talni nastavek
Turbo krtača
Ročna turbo krtača
Talna krtača
Električna krtača
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
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Complete C3 TotalCare
EcoLine
SGJP3

Complete C3 Special
PowerLine
SGMF3

•

•

nožni tipki +/- Boost
–
–
•/–
–/–
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na obeh straneh
•

nožni tipki +/- s kromiranimi
poudarki
–
–
•/–
•/–
•
•/–
teleskopska cev Comfort
•/•
na obeh straneh
•

A+/A
20,2
B/A
72
550

C/A
34,3
C/A
77
890

550
•

890
–

•
•/–/–
13

•
•/–/–
12

HyClean GN/4,5
•/–
filter HEPA AirClean/•

HyClean GN/4,5
•/•
filter HEPA AirClean/•

•
•
•

•
•
•

vgrajen
•/•
•/–
–/•
–/•
SUB 20/–
SBD 660-3 EcoTeQ Plus
–
STB 20
SBB 300-3 Parquet Twister
–
Petrolej zelena
339,00

vgrajen
•/•
–/–
–/•
–/–
–/–
SBD 290-3 AllTeQ
STB 305-3
–
SBB 300-3 Parquet Twister
–
Mornarsko modra
449,00

Blizzard CX1
Talni sesalniki brez vrečke za prah

Zmogljivi, inovativni, higienični:

Odlike talnih sesalnikov Blizzard CX1

• Teža 8,6 kg vključno s priborom
• Delovni radij do 10 m
• Močna učinkovitost čiščenja s
tehnologijo Vortex
• Higienično praznjenje posode za prah
• Maksimalna moč 890 W
• Upravljanje z večstopenjskim vrtljivim
regulatorjem ali na ročaju prek radiskih
valov
• Integrirani pribor
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Integriran pribor

Udobno navijanje kabla s pritiskom na
tipko

Udobna teleskopska cev Comfort

Preprosto rokovanje s funkcijo Click2Open

Univerzalni talni nastavek za različne talne
obloge

Ves čas močna učinkovitost čiščenja s
funkcijo ComfortClean

Blizzard CX1
Pregled izdelkov

Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Talni sesalnik brez vrečke za prah
Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje sesalne moči
Stikalo za električno krtačo na ročaju
Vtični kontakt za električno krtačo
Ergonomični ročaj/ročaj XXL
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem
Sistem Silence/sistem SilencePlus
Sesalna cev
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom
Sistem Park za shranjevanje
Udobno navijanje kabla
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu
Letna poraba energije v kWh
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW
Nazivna moč v W
Zmogljivost
Maks. moč v W
Boost funkcija
Gibljivost
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci
Delovni radij v m
Filtrski sistem
Volumen posode za prah v litrih
ComfortClean
Filter za izhodni zrak
Varnost
Zaskočka za talni nastavek in ročaj
Priloženi pribor
Tridelni pribor
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
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10
Univerzalna krtača/ozki nastavek
Talni nastavek
Turbo krtača
Ročna turbo krtača
Talna krtača
Električna krtača
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Blizzard CX1 Excellence
EcoLine
SKCP3

Blizzard CX1 Parquet
EcoLine
SKCP3

Blizzard CX1 Comfort
EcoLine
SKMP3

•

•

•

4-stopenjski vrtljivi regulator
–
–
•/–
–/•
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na eni strani
•

4-stopenjski vrtljivi regulator
–
–
•/–
–/•
–
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na eni strani
•

upravljanje na ročaju prek
radijskih valov
–
–
•/–
•/–
•
•/–
teleskopska cev Comfort
•/–
na eni strani
•

A+/A
20,0
C/A
73
550

A+/A
20,0
C/A
73
550

A+/A
20,0
C/A
73
550

550
–

550
–

550
–

•
–/–/•
10

•
•/–/•
10

•
•/–/•
10

2,0
•
Filter HEPA AirClean Lifetime

2,0
•
Filter HEPA AirClean Lifetime

2,0
•
Filter HEPA AirClean Lifetime

•

•

•

vgrajen
•/•
–/–
–/–
–/–
–/–
SBD 660-3 EcoTeQ Plus
–
–
–
–
Lotusno bela
329,00

vgrajen
•/•
–/–
–/–
–/–
–/–
SBD 660-3 EcoTeQ Plus
–
–
SBB 300-3 Parquet Twister
–
Jekleno modra
369,00

vgrajen
•/•
–/–
–/–
–/–
–/–
SBD 660-3 EcoTeQ Plus
–
–
SBB 400-3 Parquet Twister XL
–
Obsidian črna
459,00
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Scout RX2
Robotski sesalnik

Močan, inteligenten, napreden:

Odlike robotskih sesalnikov Scout RX2

• Teža cca. 3,0 kg
• Popolno in temeljito čiščenje zahvaljujoč
3D pametni navigaciji
• Močna učinkovitost čiščenja s
tehnologijo Vortex
• Timer

18

Prikazovalnik na dotik

Quattro Cleaning Power

Pametna navigacija

Maksimalna višina prehoda 17 mm

Tehnologija zaščite pohištva

Mobile Control

Scout RX2
Pregled izdelkov

*na voljo od novembra 2017 dalje
Prodajna oznaka
Tip izdelka
Izvedba
Robotski sesalnik
Čiščenje
Sistem čiščenja
Stranski ščetki
Navigacija
Navigacija
Izboljšano čiščenje kotov
Tehnologija zaščite pohištva
Udobno upravljanje
Programi čiščenja
Avtomatski način
Točkovni način
Turbo način
Tihi način
Ročno čiščenje
Timer
Daljinsko upravljanje
Aplikacije
MobileControl
Nastavitev timerja
Home Mapping
Home Vision
Gibljivost
Višina, ki omogoča premik na preprogo v mm
Filtrski sistem
Filter za izhodni zrak
Tehnični podatki
Ploščata konstrukcija višina v mm
Teža v kg
Volumen posode za prah v l
Tip baterije
Nazivna kapaciteta baterije v mAh
Zmogljivost
Non-Stop Power
Zmogljivost, izražena v površini v m²
Čas sesanja v min.
Čas polnjenja v min.
Priloženi pribor
Polnilna postaja
Adapter
Ščetka za čiščenje
Omejitev območja
Filter
Stranski ščetki
Daljinski upravljalnik
Barva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Scout RX2*
SLQL0

Scout RX2 Home Vision*
SLQL0

•

•

Quattro Cleaning Power
2 vrtljivi stranski ščetki

Quattro Cleaning Power
2 vrtljivi stranski ščetki

3D pametna navigacija
•
•

3D pametna navigacija
•
•

4
•
•
•
•
•
•
•

4
•
•
•
•
•
•
•

•
posamezno po dnevih
•
–

•
posamezno po dnevih
•
•

17

17

filter AirClean Plus

filter AirClean Plus

85
3,0
0,4
Li-Ion
2200

85
3,2
0,4
Li-Ion
4400

•
80
60
150

•
150
120
170

•
•
vgrajena
magnetni trak
1
2
•
Robidovo rdeča
699,00

•
•
vgrajena
magnetni trak
1
2
•
Kovinsko grafitno siva
859,00
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Originalne vrečke za prah Miele
Zanesljivo zadrževanje prahu – daljša uporabna doba

Zakaj je dobro, da uporabljate samo
originalne vrečke za prah Miele?
Čist izpihani zrak je pri sesalnikih Miele nekaj
samoumevnega. Tako se naše originalne
vrečke za prah Miele odlikujejo z izjemno
učinkovitostjo filtriranja in postavljajo nova
merila v negi tal.
Pregled prednosti novih vrečk za prah Miele
HyClean 4D z zaščito pred vonji:
Učinkovito zmanjšanje
neprijetnih vonjev, ki ga z zrni
aktivnega oglja zagotavlja
vrečka z zaščito pred vonji.

Vrečke za prah F/J/M
HyClean 4D Smell Protect
Za vse sesalnike serij S 700, S4, S6,
Complete C1 in Compact C1-C2
Vsebina:

Filtrski sistem AirClean, ki ga
• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito
sestavljajo vrečka za prah
motorja in 1 filter za izhodni zrak
HyClean in dva filtra, omogoča
maksimalno sposobnost
Mat. št. 10.592.130
14,90 €
zadrževanja prahu in zanesljivo
zapiranje prahu v notranjost
vrečke.
Največja učinkovitost tudi
pri sesanju z majhno močjo.
Ker je upor zraka majhen, je
poraba energije manjša – pri
običajno visoki zmogljivosti
čiščenja.
Zdaj še daljša uporabna doba
zaradi nove 4D-tehnologije.
Maksimalna izraba celotnega
volumna in dodatne površine
za odlaganje prahu v
notranjosti vrečke.
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Vrečke za prah G/N
HyClean 4D Smell Protect
Za vse sesalnike serij S2, S5, S8, Complete
C2-C3 in Classic C1
Vsebina
• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito
motorja in 1 filter za izhodni zrak
Mat. št. 10.592.120

14,90 €

Sesalniki
Originalne vrečke za prah HyClean in HyClean 3D Efficiency

Vrečke za prah G/N
HyClean 3D

Vrečke za prah F/J/M
HyClean 3D

Vrečke za prah K/K
HyClean

Za vse sesalnike serij S2, S5, S8, Complete
C2-C3 in Classic C1
Vsebina:

Za vse sesalnike serij S 700, S4, S6,
Complete C1 in Compact C1-C2
Vsebina:

• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito
motorja in 1 filter za izhodni zrak

• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito
motorja in 1 filter za izhodni zrak

Mat. št. 9.917.730

Mat. št. 9.917.710

12,90 €

12,90 €

Za vse sesalnike serij S1 in Swing H1
Vsebina:
• 5 vrečk za prah, 1 filter za zaščito motorja
in 1 filter za izhodni zrak
Mat. št. 10.123.260

12,90 €

Originalni filtri za izhodni zrak

3 Filtri AirClean SF-SAC 20/30

Filter AirClean Plus
SF-AP 50

Filter HEPA AirClean
SF-HA 30

Za vse sesalnike serij S2, S300-S800, S4,
S5, S6, S7, S8, Complete C1-C3, Compact
C1-C2, Classic, Dynamic U1

Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8,
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Za vse sesalnike serij S2, S300-800, S7,
Complete C1, Classic C1, Dynamic U1

Mat. št. 3.944.711

Mat. št. 10.107.860

Mat. št. 9.616.270

12,00 €

Filter HEPA AirClean
SF-HA 50

18,00 €

Filter Active AirClean
SF-AA 30

37,00 €

Filter Active AirClean
SF-AA 50

Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8,
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Za vse sesalnike serij S2, S300-800, S7,
Complete C1, Classic C1, Dynamic U1

Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8,
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Mat. št. 9.616.280

Mat. št. 9.616.080

Mat. št. 9.616.110

37,00 €

21,00 €

21,00 €
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Talni nastavki in krtače

Talni nastavek FiberTeQ
SBD 355-3

Talni nastavek AllTeQ
SBD 290-3

Univerzalni talni nastavek za izredno enostavno
sesanje vseh talnih površin. Primeren za
sesalnike serij Classic C1, Compact C1-C2,
Complete C2 in Swing H1. Odlični rezultati
sesanja pri PowerLine in EcoLine modelih.

Univerzalni talni nastavek za izredno
enostavno sesanje vseh talnih površin.
Primeren za sesalnike serij Compact C2,
Complete C2-C3. Priporočamo uporabo pri
PowerLine modelih.

Energijsko varčen univerzalni talni nastavek
za izredno enostavno sesanje vseh talnih
površin. Primeren za sesalnike serij Compact
C2, Complete C3 in za sesalnike brez vrečke
Blizzard CX1. Z izjemo Blizzarda priporočamo
uporabo pri EcoLine modelih.

Mat. št. 10.367.830

Mat. št. 10.228.750

Mat. št. 10.367.800

45,00 €

Talna krtača za parket
SBB 300-3 Parquet Twister

69,00 €

Talna krtača za parket
SBB 400-3 Parquet Twister XL

82,00 €

Turbo krtača TurboTeQ
STB 305-3

Za nežno in hitro čiščenje parketa in trdih
tal. Primerna za sesalnike serij Classic C1,
Compact C2, Complete C2–C3.

Za nežno in hitro čiščenje parketa in trdih
tal. Velike površine tal očistite veliko hitreje
s pomočjo 41 cm široke krtače. Primerna
za sesalnike serij Classic C1, Compact C2,
Complete C2–C3.

Hitro čiščenje las, nitk in puhasth kosmov,
tudi za občutljivejše preproge. Primerna za
sesalnike serij Classic C1, Compact C2,
Complete C2–C3.

Mat. št. 7.155.710

Mat. št. 7.101.160

Mat. št. 10. 455.360

50,00 €

Turbo krtača Vario
STB 201
Za vse običajne talne sesalnike s premerom
sesalne cevi od 30 - 38 mm, tudi sesalnike
drugih poizvajalcev.
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Talni nastavek EcoTeQ Plus
660-3

Mat. št. 4.813.530

79,00 €

60,00 €

80,00 €

Sesalniki
Oprema za robotski sesalnik

Magnetni trak
RX-MB

Filter AirClean Plus
RX2-AP

Stranski krtači
RX2-SB

• Loči območja, za katera ne želimo, da jih
robot posesa.
• Začasno ali trajno
• Na primer za ločevanje prostorov ali
preproge
• Vsebina: 4 x 1 meter magnetnega traku,
lepilni trak

• Učinkovito filtriranje za vsakdanje potrebe.

Mat. št. 10.802.450

Mat. št. 10.592.080

21,00 €

Set tesnil
RX2-DL

• Filtriranje prašnih delcev iz posesanega zraka
• Zaščita motorja za učinkovito čiščenje
• Vsebina: 1 filter
18,00 €

• Za temeljito čiščeje vzdolž robov in
kotov.
• Kakovostne, trdne ščetine, narejene iz
sintetičnih vlaken
• Primerne za trde talne obloge in preproge
iz kratkih vlaken
• Vsebina: 2 krtački (leva in desna)
Mat. št. 10.592.090

18,00 €

Vrtljiva krtača
RX2-BW

• Za učinkovito in zanesljivo sesanje.
• Preprosto in enostavno vstavljanje v
robotski sesalnik
• Primerno za trde talne obloge in preproge
iz kratkih vlaken
• Vsebina: 1 tesnilo posode za prah
1 tesnilo/pokrov valja krtače

• Vrtenje odstrani tudi trdovratno
umazanijo.
• Kakovostne, trdne ščetine, narejene iz
sintetičnih vlaken
• Primerna za trde talne obloge in preproge
iz kratkih vlaken
• Vsebina: 1 vrtljiva krtača

Mat. št. 10.592.100

Mat. št. 10.592.110

25,00 €

26,00 €
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Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center

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

Miele Experience Center
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Odpiralni čas:
PON–PET
SOB

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

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

od 09.00 do 19.00
od 08.00 do 13.00

Spletna prodajalna
www.shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

