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Sesalniki 
Pregled značilnosti

Prodajna oznaka Swing H1
EcoLine

Classic C1
EcoLine 

Compact C2 
EcoLine

Compact C2 
Exellence 
EcoLine

Complete C2 
Tango 

EcoLine

Complete C3
Extra

PowerLine

Barva Mango rdeča Mango rdeča Gozdno zelena Mornarsko modra Obsidian črna Mornarsko modra

Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/
razred izpusta prahu

A/C A/B A/B A/A A/B F/B

Letna poraba energije v kWh  26,2 28,0 28,0 27,5 28,0 56,0

Razred učinkovitosti čiščenja 
na preprogi/razred učinkovitosti 
čiščenja na trdih tleh 

D/D D/C D/B C/A D/B C/A

Raven zvočne moči dB(A) re1 pW 75 77 73 73 78 75

Tehnični podatki
Zmogljivost
Maks. moč v W 700 800 800 800 800 1.600

Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/
volumen vrečke za prah v litrih

K/K / 2,5 HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
FJM / 3,5

HyClean 3D
FJM / 3,5

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

Prikaz potrebne zamenjave vrečke 
za prah

• • • • • •

Filter za izhodni zrak Filter AirClean Filter AirClean Filter AirClean filter AirClean Plus filter AirClean filter AirClean

Gibljivost
Delovni radij v m 9 9 10 10 10 11

Kolesca Dynamic Drive/
podvozje s 3 kolesci

–/– –/• –/• –/• –/• –/•

Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje
sesalne moči

2-stopenjski drsni 
regulator

6-stopenjski
gumb

6-stopenjski
gumb

6-stopenjski
gumb

6-stopenjski
gumb

nožni tipki
+/–

Sistem Silence – • • • • •

Teleskopska sesalna cev iz
plemenitega jekla

• • • • • •

Sistem Park za premore med 
sesanjem/z avtomatskim izklopom

–/– •/– •/– •/– •/– •/–

Sistem Park za shranjevanje – na eni strani na obeh straneh s 
sistemom Compact

na obeh straneh s 
sistemom Compact

na obeh straneh na obeh straneh

Ročaj Comfort/ročaj XXL –/– –/– –/• –/• –/• –/–

Udobno navijanje kabla – – • • – •

Priloženi pribor
Preklopni talni nastavek SBD 290-3 SBD 290-3 SBD 290-3 SBD 655-3 SBD 290-3 SBD 290-3

Krtača za tra tla/krtača za parket – – – – – –

Električna krtača – – – – – –

Turbo krtača – – – – – –

Nastavek za trda tla SRD – – – • – •

Tridelni pribor-integriran – – – – • •

Tridelni pribor- na držalu VarioClip – • • • – –

Ozki nastavek • • • • • •

Nastavek za oblazinjeno pohištvo • • • • • •

Sesalni čopič z vlakni iz umetne 
mase/z naravnimi ščetinami

–/– •/– –/• –/• –/• –/•

Prodajna cena v
EUR, vključno z DDV

199,00 139,00 199,00 219,00 179,00 219,00
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Sesalniki 
Pregled značilnosti

Prodajna oznaka Complete C3
EcoLine

Complete C3 
Parquet 
EcoLine

Complete C3 
Silence 
EcoLine

Complete C3 
Cat & Dog 
PowerLine

Complete C3 
Total Care 
EcoLine

Complete C3
Electro Plus

EcoLine

Complete C3 
Brilliant 
EcoLine

Barva Robidovo rdeča Mornarsko modra Lotos bela Robidovo rdeča Havana rjava Mornarsko modra Bronze Pearl finish

Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/
razred izpusta prahu

A/A A/A A/A D/B A/A A/A A/A

Letna poraba energije v kWh  27,9 27,9 25,3 44,3 26,7 26,9 26,7

Razred učinkovitosti čiščenja 
na preprogi/razred učinkovitosti 
čiščenja na trdih tleh 

D/A B/A C/A B/A B/A A/A B/A

Raven zvočne moči dB(A) re1 pW 75 75 69 73 75 81 75

Tehnični podatki
Zmogljivost
Maks. moč v W 800 800 700 1.200 800 800 800

Filtrski sistem
Tip vrečke za prah/
volumen vrečke za prah v litrih

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

HyClean 3D
GN / 4,5

Prikaz potrebne zamenjave vrečke 
za prah

• • • • • • •

Filter za izhodni zrak filter AirClean Plus filter AirClean Plus filter HEPA AirClean FilterActive AirClean filter AirClean Plus Filter AirClean Plus Filter AirClean Plus 

Gibljivost
Delovni radij v m 11 11 11 11 12 11 11

Kolesca Dynamic Drive/
podvozje s 3 kolesci

–/• •/– •/– –/• •/– –/• •/–

Udobno upravljanje
Elektronsko uravnavanje
sesalne moči

nožni tipki
+/-

nožni tipki
+/-

nožni tipki
+/-

nožni tipki
+/-

nožni tipki
+/-

nožni tipki
+/–

nožni tipki +/- s
kromirano aplikacijo

Sistem Silence • • • • • • •

Teleskopska sesalna cev iz
plemenitega jekla

• • • • • • •

Sistem Park za premore med 
sesanjem/z avtomatskim izklopom

•/– •/– •/– •/– •/– •/– •/•

Sistem Park za shranjevanje na obeh straneh na obeh straneh na obeh straneh na obeh straneh na obeh straneh na obeh straneh na obeh straneh z 
osvetlitvijo

Ročaj Comfort/ročaj XXL –/– –/– –/– –/– –/– •/– 
s tipko za vklop/

izklop

•/– 
z lučko SpotLight

Udobno navijanje kabla • • • • • • •

Priloženi pribor
Preklopni talni nastavek SBD 290-3 SBD 660-3 SBD 660-3 SBD 655-3 SBD 660-3 SBD 290-3 SBD 660-3

Krtača za tra tla/krtača za parket – SBB 300-3 – – SBB 300-3 – SBB 400-3

Električna krtača – – – – – SEB 228 EU –

Turbo krtača – – – STB 205-3 STB 20 – –

Nastavek za trda tla SRD • • • • • • •

Tridelni pribor-integriran • • • • • • •

Tridelni pribor- na držalu VarioClip – – – – – – –

Ozki nastavek • • • • • • •

Nastavek za oblazinjeno pohištvo • • • • • • •

Sesalni čopič z vlakni iz umetne 
mase/z naravnimi ščetinami

–/• –/• –/• –/• –/• –/• –/•

Ostali pribor – – – –
SFD 10
SFS 10
SUB 20

– –

Prodajna cena v
EUR, vključno z DDV

229,00 279,00 309,00 319,00 329,00 499,00 539,00
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Robotski sesalnik Scout RX1 
Pregled značilnosti

Prodajna oznaka Scout RX1

Udobno upravljanje
Smart Navigation •

Izboljšano čiščenje kotov   •

Trojni sistem čiščenja  •

Programi čiščenja  4

Avtomatski način •

Točkovni način •

Kotni način •

Turbo način   •

Ročno čiščenje   •

Timer •

Daljinsko upravljanje •

Gibljivost
Višina, ki omogoča premik na
preprogo v mm 

20

Ploščata konstrukcija v mm 88

Filtrski sistem
Filter za izhodni zrak  Filter AirClean

Volumen posode za prah v l 0.6

Varnost 
Tehnologija zaščite pohištva  •

Zaščita pred padci •

Zmogljivost
Non-Stop Power •

Tip baterije Li-Ion

Nazivna kapaciteta baterije v mAh 2.200

Zmogljivost, izražena v površini v m2 150

Trajanje v min. 120

Čas polnjenja v min 120

Priloženi pribor 
Polnilna postaja •

Adapter •

Ščetka za čiščenje •

Omejitev območja magnetni trak

Nadomestni filter 2

Nadomestne stranske krtače 2

Prodajna cena v EUR, vključno z DDV

Scout RX1 rdeč 599,00
Scout RX1 črn 599,00

Magnetni trak
RX-MB 4
•  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 

EUR 20,00

4 Filtri AirClean
RX-SAC 1
• Filtriranje prašnih delcev iz
 posesanega zraka
•  Zaščita motorja za učinkovito čiščenje
• Vsebina: 4 filtri

EUR 12,00

Stranski krtači
RX-SB 2
• Kakovostne, trdne ščetine, narejene
 iz sintetičnih vlaken
• Primerne za trde talne obloge in
 preproge iz kratkih vlaken
•  Vsebina: 2 krtački (leva in desna)

EUR 15,00

Tesnilo posode za prah
RX-DL 1
• Preprosto in enostavno vstavljanje v 
 robotski sesalnik
• Primerno za trde talne obloge in
 preproge iz kratkih vlaken
• Vsebina: 1 tesnilo posode za prah

EUR 7,00

Vrtljiva krtača
RX-BW 1
•  Kakovostne, trdne ščetine, narejene iz 

sintetičnih vlaken
• Primerna za trde talne obloge in
 preproge iz kratkih vlaken
• Vsebina: 1 vrtljiva krtača z držalom
 in orodjem začiščenje 

EUR 23,00
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Za popolno in udobno sesanje 
Originalna oprema Miele 

Originalne vrečke za prah
Miele HyClean U
•   F iltrira več kot 99,9 % finega prahu
• Delci prahu ostanejo v vrečki zaradi 
 popolnega prileganja sestavnih delov 
• Čista menjava vrečke za prah zaradi
 avtomatskega zapiranja vrečke  
•   4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito 

motorja in 1 filter za izhodni zrak 

EUR 13,90

Originalne vrečke za prah
Miele KK
•  F iltrira več kot 99,9 % finega prahu
• Delci prahu ostanejo v vrečki zaradi 
 popolnega prileganja sestavnih delov 
•   5 vrečk za prah, 1 filter za zaščito 

motorja in 1 filter za izhodni zrak 

EUR 11,90

Originalne vrečke za prah
Miele HyClean 3D Efficiency GN 
•  F iltrira več kot 99,9 % finega prahu 
•   Izjemna učinkovitost tudi pri sesanju 

pri nižji stopnji moči
•   Daljša uporabna doba zaradi 3D
 tehnologije vrečk za prah HyClean  
•   Čista menjava vrečke za prah zaradi 

avtomatskega zapiranja vrečke 
•   4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito 

motorja in 1 filter za izhodni zrak 

EUR 12,90

Originalne vrečke za prah Miele 
HyClean 3D Efficiency FJM
•  F iltrira več kot 99,9 % finega prahu 
•   Izjemna učinkovitost tudi pri sesanju 

pri nižji stopnji moči
•   Daljša uporabna doba zaradi 3D
 tehnologije vrečk za prah HyClean  
•   Čista menjava vrečke za prah zaradi 

avtomatskega zapiranja vrečke 
•   4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito 

motorja in 1 filter za izhodni zrak 

EUR 12,90

Talna krtača za parket
SBB Parquet-3 
•  Velike površine tal očistite veliko
 hitreje s pomočjo 41 cm široke krtače
•  Mehke naravne ščetine drsijo gladko in 

brez težav preko tal
•  Gumirana kolesca lahkotno tečejo 

preko tal 

EUR 50,00

Talna krtača za trda tla
SBB 235-3 
• Z odpornimi ščetinami iz kakovostnih 
 umetnih vlaken  
•  Široka sesalna odrtina za dobro 

čiščenje vzdolž sten in robov 
•  Gumirana kolesca lahkotno tečejo 

preko tal

EUR 45,00

Talna krtača za parket
Parquet Twister XL - SBB 400-3 
•  Velike površine tal očistite veliko
 hitreje s pomočjo 41 cm široke krtače
•  Izjemo gibljiva in prilagodljiva, 

edinstven vrtljiv-/ nagibni zglob,idealen 
za kote in vogale 

•  Mehke naravne ščetine drsijo gladko
 in brez težav preko tal 

EUR 59,00

Talna krtača za parket
Parquet Twister - SBB 300-3
• Hitro sesanje: 30 cm široka in izjemno 
 ploska
•  Izjemo gibljiva in prilagodljiva, 

edinstven vrtljiv-/ nagibni zglob,idealen 
za kote in vogale 

•  Velike površine tal očistite veliko
 hitreje s pomočjo 41 cm široke krtače 

EUR 50,00
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Za popolno in udobno sesanje 
Originalna oprema Miele 

Turbo krtača
STB 205-3
• Brez dodatne povezave: neposreden 
 pogon z zračnim tokom
• Nežno čiščenje preprog  
•  Reža za zrak za uravnavanje sesalne 

moči  

EUR 75,00

Turbo krtača
STB 201 Vario 
• Brez dodatne povezave: neposreden 
 pogon z zračnim tokom
• Nežno čiščenje preprog
• Zmogljiv valj krtače za temeljito 
 čiščenje 
• Za vse običajne talne sesalnike s 
 premerom sesalne cevi od 30 - 38 
 mm, tudi sesalnike drugih poizvajalcev 

EUR 79,00

Ročna turbo krtača
STB 20 Turbo mini 
• Zglob za prilagajanje delovnim 
 pogojem 
•  Okrepljen rob za odstranjevanje 

trdovratne umazanije
•  Ergonomsko optimizirana, primerna
 za levičarje in desničarje 
•  Hitro in enostavno vzdrževanje s 

pomočjo pokrova na zgornji strani 

EUR 38,00

Dolg, ozek nastavek
SFD 10 
• Dolžina: 30 cm
•  Prilega se direktno na ročaj Miele 

talnega sesalnika 
• Primeren za čiščenje filtrov za puhaste 
delce v sušilnem stroju 

EUR 10,00

Raztegljiv podaljšek sesalne cevi 
SFS 10 
•  Če je potrebno - dodatna izvlečna cev 
• Idealen za sesanje stopnic 
•  Pritrditev med ročaj in gibljivo sesalno 

cev

EUR 32,00

Sesalna krtača s prilagodljivim 
zglobom SSP 10 
•  Idealen za senčnike luči, okvirje slik in 

zaslone 
•  Za nežno odstranjevanje prahu s 

predmetov občutljivih na razenje. 
•  Mehak trak proti udarcem za zaščito 

občutljivih predmetov 
•  Prilega se direktno na ročaj Miele 

talnega sesalnika  

EUR 13,00

Prilagodljiv, ozek nastavek
SFD 20 
•  Dolžina: 55 cm 
•  Prilagodljiv, upogljiv osrednji del 

nastavka
•  Prilega se direktno na ročaj Miele 

talnega sesalnika 

EUR 16,00

Nastavek za čiščenje radiatorjev, 
lamel SHB 30 
•  Popolna pomoč pri čiščenju težko 

dostopnih mest
• Za posebej udobno odstranjevanje 
 prahu iz rež in fug ter prezračevalnih 
 rež, klimatskih naprav, radiatorjev,... 
•  Močne, sintetične ščetine   

EUR 15,00

Nastavek za čiščenje vzmetnic
SMD 10
•  Za čiščenje težko dostopnih površin 

med posteljnim okvirjem in vzmetnico 
• Tudi za reže med blazinami 
 oblazinjenega pohištva 
•  Prilega se direktno na ročaj Miele 

talnega sesalnika 

EUR 12,00

Širok nastavek za oblazinjeno 
pohištvo SPD 10 
•  Gibljiva sesalna odprtina se prilagaja 

zaobljenim površinam
•  Štirje trakovi za dviganje vlaken  
•  Prilega se direktno na ročaj Miele 

talnega sesalnika

EUR 20,00

Prilagodljiva, nastavljiva univerzalna 
krtača SUB 20 
•  Za hitro in nežno odstranjevanje prahu
• Z dvema vrtljivima zgloboma za večjo 
 fleksibilnost  
•  Mehak trak proti udarcem za zaščito 

občutljivih predmetov
•  Dolge ščetine iz mehkih naravnih 

vlaken 
• P rilega se direktno na ročaj, togo in
 gibljvo sesalno cev Miele talnega 
 sesalnika  

EUR 26,00
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Filter HEPA AirClean
SF-HA 50 
•  Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8, 

Compact C1-C2, Complete C2-C3 

EUR 36,00

Filter Active AirClean
SF-AA 30 
• Za vse sesalnike serij S2, S300-800, 
S7, Complete C1, Classic C1, Dynamic 
U1 

EUR 20,00

Filter HEPA AirClean
SF-HA 30 
•  Za vse sesalnike serij S2, S300-800, 

S7, Complete C1, Classic C1, Dyna-
mic U1 

EUR 36,00

Filter Active AirClean SF-AA 50 
•  Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8, 

Compact C1-C2, Complete C2-C3 

EUR 20,00

3 Filtri AirClean
SF-SAC 20/30 
•  Za vse sesalnike serij S2, S300-S800, 

S4, S5, S6, S7, S8, Complete C1-C3, 
Compact C1-C2, Classic, Dynamic U1 

EUR 12,00

Filter AirClean Plus
SF-H 10 
•  Za vse sesalnike serije S1 in Swing H1 

EUR 37,00

Filter AirClean Plus
SF-AP 50 
•  Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8, 

Compact C1-C2, Complete C2-C3 

EUR 17,00

Za popolno in udobno sesanje 
Originalna oprema Miele 

Filter ActiveAir Clean
SF-AAC 10 
•  Za vse sesalnike serije S1 in Swing H1 

EUR 21,00



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

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

Spletna stran
www.miele.si

Spletna trgovina
www.shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV.
Pridružujemo si pravico, da jih kadarkoli spremenimo, 
zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov.
Varujemo okolje: Ta brošura je natisnjena na papirju,
ki je bil beljen brez uporabe klora.


