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Kakovost – izdelano v podjetju Miele

Najboljša kakovost izdelkov, popolni in
izjemni rezultati – ter izvrstna učinkovitost.
Najvišje zahteve glede izdelave in 
uporabljenih materialov poudarjajo obljubo 
znamke Miele: »Immer besser« (vedno 
boljši).

Preizkušeni na 20 let življenjske dobe
Da izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti,
Miele svoje aparate preizkuša v intenzivnih
testih vzdržljivosti. Standardno trajanje
testiranja za pralne stroje Miele je 10.000 ur
delovanja. 
To ustreza 5 programom na teden s 
povprečnim delovanjem 2 uri-20 let.

Emajlirana sprednja stranica
Miele je edini proizvajalec gospodinjskih
aparatov, ki emajlira sprednje stranice vseh
pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojev.
Kakovostni emajl je odporen proti razenju,
koroziji, kislinam in lugom, omogoča
enostavno čiščenje in je barvno obstojen.

Lužna posoda iz plemenitega jekla
Lužna posoda je posebej robustna in
higienična. Oporo ji nudijo amortizerji in štiri
natezne vzmeti, stabilizirana pa je z utežmi
iz sive litine. To je popolnost Miele, ki 
zagotavlja minimalno obrabo, optimalno 
zvočno izolacijo in dolgo življenjsko dobo.

Protiuteži iz sive litine
Prvovrstni materiali in izdelava skrbijo za
majhno obrabo in odlično stabilnost vseh
pralnih strojev Miele.

Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva
vzdrževanja
V Mielejevih sušilnih strojih s toplotno
črpalko je toplotni izmenjevalnik zaščiten z
učinkovitim filtrskim sistemom, zato ga ni
treba čistiti. Tako je zagotovljeno, da poraba
energije ostaja ves čas enako nizka – skozi
celotno življenjsko dobo aparata.
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TwinDos1)

Povsem avtomatsko doziranje –
sistem TwinDos nudi dve možnosti:

Za najboljše rezultate pri tem uporabite
edinstveno dvofazno pralno sredstvo Miele
UltraPhase 1 in 2. Sistem TwinDos dozira
posamezno komponento pralnega sredstva
v optimalnem trenutku postopka pranja.
Tako bodo vaša oblačila temeljito oprana,
perilo pa bo živahnih barv oziroma sijoče
belo. Miele s tem nudi najboljši sistem
tekočega pralnega sredstva na trgu.

Alternativno pa lahko sistem TwinDos
avtomatsko dozira tudi običajno tekoče
pralno sredstvo ali mehčalec. Enostavno ju
napolnite v Mielejevi posodi za ponovno
polnjenje in že stroj prevzame ustrezno
doziranje.

Ob nakupu pralnega stroja s
sistemom TwinDos prejmete
štiri kartuše sredstva
UltraPhase 1 in tri kartuše
sredstva UltraPhase 2
brezplačno**

–  to ustreza vrednosti več kot 90 evrov in  
 vam prihrani stroške za pralna sredstva za  
 več kot pol leta***.

*  odvisno od modela
**  Strojem je priložena po ena kartuša  
 UltraPhase 1 in 2, dodatne kartuše prejmete  
 tako, da unovčite priloženi kupon.
***  Podlaga za izračun: 28 tednov, 5 pranj/teden

PowerWash 2.0
Največja učinkovitost pranja in

hitrost, združeni z najboljšo energijsko
učinkovitostjo, za veliko in malo perila.

QuickPowerWash2)

Hitro in temeljito: čisto perilo v
manj kot eni uri.

CapDosing3)

Posebna pralna sredstva,
mehčalce in dodatke preprosto dozirajte s
posamičnimi odmerki.

Možnost Madeži4)

Izberite med različnimi vrstami
madežev in stroj ustrezno prilagodi program
pranja in prikaže nasvete.

Satasti boben
Nežno pranje: satasta struktura

ustvari tanek vodni film, po katerem perilo
nežno drsi.

1) Patent: EP 2 784 205
2) Preizkusil in odobril inštitut wfk
3) Patent: EP 2 365 120
4) Patent: EP 2 228 479

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Pregled prednosti* pralnih strojev Miele

Brez
plačn

o
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Pralni stroji

Tipska/prodajna oznaka WDB 030 WCS WDB 330 WCS Speed Care WDD 031 WCS
Polnjenje v kg 7,0 7,0 8,0
Maks. število vrtljajev centrifuge 1.400 1.400 1.400
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/                     
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/• •/–/•
Tečaj vrat desno desno desno
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela lotos bela lotos bela
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena nagnjena
Barva vrat alu srebrna alu srebrna alu srebrna

Prikazovalnik
DirectSensor, rumen, 
7-segmentni

DirectSensor, rumen, 
7-segmentni

DirectSensor, rumen, 
7-segmentni

Zmogljivost pranja
TwinDos – – –
PowerWash 2.0 – • –
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/– •/– •/–
Nežna skrb za perilo
Satasti boben • • •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/– –/– –/–
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlitev bobna/predal za pralna sredstva AutoClean –/ • –/ • –/ •
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku – – –
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/B A+++/B A+++/B
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 10.340/175,00 10.120/140,00 10.120/157,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 50/74 50/74 50/74
Priklop na toplo vodo – – –
Funkcija EcoFeedback/motor Profi Eco –/ • –/ • –/ •
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja •/–/• •/–/• •/–/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 –/–/ • •/–/• –/–/ •
Srajce/Svila/Volna •/–/• •/–/• •/–/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/ • –/–/ • –/–/ •
Outdoor/Impregnacija/Pernice •/•/– •/•/– •/•/–
Lastni programi – – –
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/– •/– •/–
SingleWash – – –
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Potreben nakup dodatne opreme – – –
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/• •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– •/–/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda –/ • –/ • –/ •
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 –/– –/– –/–

*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.

Možnost brezplačnega 

podaljšanja garancije 

na 5 let!
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*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.

Tipska/prodajna oznaka WCE 330 WCS WCE 670 WCS WCE 660 WPS
Polnjenje v kg 8,0 8,0 8,0
Maks. število vrtljajev centrifuge 1.400 1.400 1.400
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/                          
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/• •/•/•
Tečaj vrat desno desno desno
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela lotos bela lotos bela
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena ravna
Barva vrat alu srebrna alu srebrna alu srebrna
Prikazovalnik ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Zmogljivost pranja
TwinDos –  •  •
PowerWash 2.0 • – –
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/– •/– •/–
Nežna skrb za perilo
Satasti boben  •  •  •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/• –/• –/•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlitev bobna/predal za pralna sredstva AutoClean –/ • –/ • –/ •
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku •  •  •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/B A+++/B A+++/B
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 9.900/157,00 10.120/176,00 10.120/176,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 48/72 48/72 48/72
Priklop na toplo vodo – – –
Funkcija EcoFeedback/motor Profi Eco –/ • –/ • –/ •
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja •/•/• •/•/• •/•/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 •/–/• –/–/ • –/–/ •
Srajce/Svila/Volna •/•/• •/•/• •/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/ • –/–/ • –/–/ •
Outdoor/Impregnacija/Pernice •/•/– •/•/– •/•/–
Lastni programi – – –
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/• •/• •/•
SingleWash • – –
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Potreben nakup dodatne opreme – – –
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/• •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– –/•/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 •/– •/• •/•
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Pralni stroji

*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.

Tipska/prodajna oznaka WCI 330 WPS WCI 670 WPS WCR 860 WPS
Polnjenje v kg 9,0 9,0 9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge 1.600 1.600 1.600
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/                          
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/• •/•/•
Tečaj vrat desno desno desno
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela/obroč krom lotos bela/obroč krom –
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena ravna
Barva vrat krom krom krom
Prikazovalnik ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični Mtouch
Zmogljivost pranja
TwinDos – •  •
PowerWash 2.0 • –  •
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/• •/• •/•
Nežna skrb za perilo
Satasti boben • • •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/• –/• –/•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/•
Osvetlitev bobna/predal za pralna sredstva AutoClean –/• –/• LED/•
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku  •  •  •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/A A+++/A A+++/A
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 11.000/130,00 11.000/196,00 11.000/130,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 46/72 46/72 46/72
Priklop na toplo vodo – – –
Funkcija EcoFeedback/motor Profi Eco •/• •/• •/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja •/•/• •/•/• •/•/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 •/–/• –/–/• •/–/•
Srajce/Svila/Volna •/•/• •/•/• •/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/• –/–/• •/•/–
Outdoor/Impregnacija/Pernice •/•/• •/•/• •/•/•
Lastni programi – – •
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/• •/• •/•
SingleWash • – •
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Potreben nakup dodatne opreme – – –
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/• •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal –/•/– –/•/– –/•/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 •/– •/• •/•
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*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.

Tipska/prodajna oznaka WCR 870 WPS WWV 980 WPS Passion
Polnjenje v kg 9,0 9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge 1.600 1.600
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/                          
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/•
Tečaj vrat desno desno
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba – –
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagib 5°

Barva vrat krom
alu srebrna s kromiranim 
obročem

Prikazovalnik Mtouch Mtouch
Zmogljivost pranja
TwinDos • •
PowerWash 2.0 • •
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/• •/•
Nežna skrb za perilo
Satasti boben • •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/• •/•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/• •/•/•
Osvetlitev bobna/predal za pralna sredstva AutoClean LED/• LED/•
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku • •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/A A+++/A
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 11.000/130,00 11.000/109,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 46/72 46/72
Priklop na toplo vodo – •
Funkcija EcoFeedback/motor Profi Eco •/• •/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja •/•/• •/•/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 •/–/• •/–/•
Srajce/Svila/Volna •/•/• •/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans •/•/– •/•/–
Outdoor/Impregnacija/Pernice •/•/• •/•/•
Mešanica perila/Lastni programi • •
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/• •/•
SingleWash • •
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Potreben nakup dodatne opreme – –
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal –/•/– –/•/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 •/• •/•
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Satasti boben
Miele

Struktura površine Mielejevega satastega
bobna, ki je podobna satovju, omogoča, da
se med bobnom in perilom ustvari tanek
vodni film, po katerem perilo nežno drsi, in
tako optimalno ščiti vlakna. Manjše luknjice
v stenah bobna, katerih robovi so 
popolnoma zglajeni, so prav tako nežne do 
perila in preprečujejo kosmatenje tkanin in
spuščanje zank. Tujki, kot so sponke za
papir, pa ne končajo več v odtočni črpalki.

ComfortLift
Bolj priročno ne gre: s 

patentiranim1) sistemom ComfortLift lahko 
Mielejev stroj za polnjenje od zgoraj odprete 
z eno roko.

Avtomatsko pozicioniranje in
blokada bobna

Miele ne trati vašega časa: ko se program
konča, lahko takoj dostopate do perila v
bobnu.

Podvozje na kolescih
Velika prednost za manjši prostor: s 
podvozjem na kolescih je premikanje 
pralnega stroja s polnjenjem zgoraj zelo 
enostavno.

Posebej tiho
Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji 
»Prekinitev po izpiranju« in »Brez ožemanja« 
zagotavljajo posebej tiho delovanje stroja.

Nizka poraba
Izjemen prihranek: Mielejevi stroji za 
polnjenje od zgoraj porabijo malo vode in 
električne energije – ter dosegajo razred 
energijske učinkovitosti A+++.

* Odvisno od modela
1) Patent: EP 1 619 288 B1

Maksimalno udobje na minimalni površini
Pregled glavnih značilnosti pralnih strojev Miele s polnjenjem od zgoraj*
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Stroj za polnjenje
od zgoraj

Tipska/prodajna oznaka W 667 WCS
Polnjenje v kg 6,0
Maks. število vrtljajev centrifuge 1.200
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/                     
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp –/–/–
Tečaj vrat –
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela
Izvedba upravljalne plošče Comfort
Barva vrat –
Prikazovalnik –
Zmogljivost pranja
Sistem PowerWash 2.0 –
TwinDos –
CapDosing/dodatna možnost Madeži –/–
Nežna skrb za perilo
Satasti boben •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/–
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure –/–/–
Osvetlitev bobna/predal za pralna sredstva AutoClean –/–
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku –/–
Comfort-Lift/podvozje na kolescih •/–

Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti ožemanja A+++/B
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 8.800/150,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 49/72
Funkcija EcoFeedback/motor Profi Eco –/–
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja •/–/•
Programi pranja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/•
QuickPowerWash/Ekspres/Ekspres 20 –/–/ •
Srajce/Svila/Volna •/–/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans –/–/ •
Outdoor/Impregnacija/Pernice –/–/–
Lastni programi –
Dodatne možnosti pri pranju
SingleWash –
ProgrammManager/Več vode/Posebej tiho –/•/–
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Potreben nakup dodatne opreme –
Kakovost
Lužna posoda GlaronK
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/•
Varnost
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda –/–
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 459 x 900 x 601
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 –/–
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Tehnologija EcoDry
Mielejeva tehnologija EcoDry

vam zagotavlja trajno nizko porabo energije
in kratke čase sušenja. Z učinkovito 
medsebojno usklajenostjo Mielejevega 
sistema filtriranja in toplotnega 
izmenjevalnika, ki ne zahteva vzdrževanja, 
puhasti delci nimajo nobene možnosti, da 
bi se kopičili v toplotnem izmenjevalniku in 
tako dolgoročno zmanjšali zmogljivost.
Delovanje Mielejevih sušilnih strojev s
toplotno črpalko, opremljenih s tehnologijo
EcoDry, je ves čas varčno – skozi vso 
življenjsko dobo aparata.

FragranceDos1)

Svežina za vse čute: perilo,
posušeno v sušilnih strojih Miele, ni le
posebej puhasto, ampak tudi prijetno
dišeče.

Energijska učinkovitost
Najvišja ocena A+++: maksimalna energijska
učinkovitost in optimalni rezultati
sušenja.

Tehnologija toplotne črpalke
Tudi za občutljivo: ne suši le varčno, ampak
tudi posebej nežno.

Izmenjevalnik toplote, ki ne potrebuje
vzdrževanja
Dvojno zanesljiv: dvoslojni kombinirani filter
ščiti izmenjevalnik toplote, ki ga ni treba več
čistiti.

Perfect Dry2)

Vedno popolni rezultati sušenja:
senzor mineralov PerfectDry med merjenjem 
preostanka vlage upošteva obstoječo 
vsebnost kalcija v vodi in ustrezno prilagodi 
program

* Odvisno od modela
1) Patent v teku: EP 2 431 516 A1
2) Patent: DE 197 19 661 C2

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Pregled prednosti* sušilnih strojev Miele
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Sušilni stroji
1 .48

Tipska/prodajna oznaka TDA 150 C TDB 230 WP Active* TDD 230 WP Active Family*
Polnjenje v kg 7,00 7,0 8,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/     
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/•/• •/–/• •/–/•
Tečaj vrat levo levo levo
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko/kondenzacijski sušilni stroj –/• •/– •/–
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela lotos bela lotos bela
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena nagnjena
Barva vrat bela bela bela

Prikazovalnik 7-segmentni
DirectSensor, rumen, 
7-segmentni

DirectSensor, rumen, 
7-segmentni

Rezultat sušenja
Perfect Dry/FragnanceDos/FragnanceDos² •/•/– •/•/– •/•/–
SteamFinish – – –
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna • • •
Nežna skrb za perilo
Satasti boben – • •
Udobna uporaba
Vgrajena cev za odvod kondenzata • • •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure –/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlitev bobna žarnica LED LED
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku – – –
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/razred kondenzacijske 
učinkovitosti B/A A++/A A++/A
Letna poraba električne energije v kWh 494 211 230
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW 63 66 66
Trajanje v standardnem programu v min. 109 137 156
Funkcija EcoFeedback – – –
Motor ProfiEco – – –
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry –/– •/• •/•
Programi sušenja
Bombaž/Bombaž Eco/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Srajce/Svila/Volna –/–/• •/–/• •/–/•
Glajenje s paro/Glajenje gub/Glajenje –/•/– –/–/• –/–/•
Ekspres – • •
Lastni programi – – –
Outdoor/Impregnacija/Vzglavniki normalni/Posteljno perilo –/–/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Dodatne možnosti pri sušenju
Osvežitev/Eco –/– –/– –/–
Zaščita pred mečkanjem/nežno sušenje plus/zvočni signal •/–/• •/•/– •/•/–

Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Kakovost
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica •/• •/• •/•
Varnost
Zaklepanje s PIN-kodo – • •
Prikaz »Izpraznite posodo za kondenzat«/prikaz »Očistite filter« •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 595 x 850 x 580 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg –/– R134a/0,34 R134a/0,34
Toplogredni potencial hladilnega sredstva/aparata v kg –/– 1.430/486 1.430/486
Priložena oprema
Dišavni vložek 1 1 1

*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.
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Tipska/prodajna oznaka TCE 530 WP Active Plus* TCE 520 WP Active Plus* TCJ 690 WP*
Polnjenje v kg 8,0 8,0 9,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/     
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/•/• •/–/•
Tečaj vrat levo levo levo
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko/kondenzacijski sušilni stroj •/– •/– •/–
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela lotos bela lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče nagnjena ravna nagnjena
Barva vrat bela bela krom
Prikazovalnik DirectSensor, bel, 7-segmentni DirectSensor, bel, 7-segmentni ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Rezultat sušenja
Perfect Dry/FragnanceDos/FragnanceDos² •/•/– •/•/– •/–/•
SteamFinish – – –
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna • • •
Nežna skrb za perilo
Satasti boben • • •
Udobna uporaba
Vgrajena cev za odvod kondenzata • • •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlitev bobna LED LED LED
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku – – •
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/razred kondenzacijske 
učinkovitosti A+++/A A+++/A A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh 171 171 193
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW 66 66 64
Trajanje v standardnem programu v min. 177 177 208
Funkcija EcoFeedback – – •
Motor ProfiEco • • •
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry •/• •/• •/•
Programi sušenja
Bombaž/Bombaž Eco/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Srajce/Svila/Volna •/–/• •/–/• •/•/•
Glajenje s paro/Glajenje gub/Glajenje –/–/• –/–/• •/–/•
Ekspres • • •
Lastni programi – – –
Outdoor/Impregnacija/Vzglavniki normalni/Posteljno perilo •/•/–/– •/•/–/– •/•/•/•
Dodatne možnosti pri sušenju
Osvežitev/Eco –/– –/– •/–
Zaščita pred mečkanjem/nežno sušenje plus/zvočni signal •/•/• •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
Kakovost
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica •/• •/• •/•
Varnost
Zaklepanje s PIN-kodo • • •
Prikaz »Izpraznite posodo za kondenzat«/prikaz »Očistite filter« •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg R134a/0,48 R134a/0,48 R134a/0,48
Toplogredni potencial hladilnega sredstva/aparata v kg 1.430/686 1.430/686 1.430/686
Priložena oprema
Dišavni vložek 1+3 1+3 1+1

*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.
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Sušilni stroji

Tipska/prodajna oznaka TMV 860 WP Passion*
Polnjenje v kg 9,00
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/     
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/•
Tečaj vrat levo/•
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko/kondenzacijski sušilni stroj •/–
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba –
Izvedba upravljalne plošče nagib 5°

Barva vrat
alu srebrna s kromiranim 
obročem

Prikazovalnik M Touch
Rezultat sušenja
Perfect Dry/FragnanceDos/FragnanceDos² •/–/•
SteamFinish •
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna •
Nežna skrb za perilo
Satasti boben •
Udobna uporaba
Vgrajena cev za odvod kondenzata •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/•
Osvetlitev bobna LED
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku •
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti/razred kondenzacijske 
učinkovitosti A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh 174
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW 62
Trajanje v standardnem programu v min. 220
Funkcija EcoFeedback •
Motor ProfiEco •
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry •/•
Programi sušenja
Bombaž/Bombaž Eco/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/•/•
Srajce/Svila/Volna •/•/•
Glajenje s paro/Glajenje gub/Glajenje –/–/•
Ekspres •
Lastni programi •
Outdoor/Impregnacija/Vzglavniki normalni/Posteljno perilo •/•/•/•
Dodatne možnosti pri sušenju
Osvežitev/Eco •/•
Zaščita pred mečkanjem/nežno sušenje plus/zvočni signal •/•/•

Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Kakovost
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica •/•
Varnost
Zaklepanje s PIN-kodo •
Prikaz »Izpraznite posodo za kondenzat«/prikaz »Očistite filter« •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg R134a/0,48
Toplogredni potencial hladilnega sredstva/aparata v kg 1.430/686
Priložena oprema
Dišavni vložek 1+1

*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.
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TwinDos
Povsem avtomatsko doziranje

TwinDos nudi dve možnosti:

Za najboljše rezultate pranja uporabite
Mielejev dvofazni sistem. TwinDos sprosti
sredstvi UltraPhase 1 in 2 v ustreznem
trenutku med procesom pranja. Tako Miele
doseže najboljši učinek pranja.

Kadar ne uporabljate pralnega sredstva
UltaPhase 1 in 2, lahko napolnite priloženi
posodi s tekočim pralnim sredstvom ali
mehčalcem in ravno tako uporabite
TwinDos. Najboljši sistem za odmerjanje
tekočega pralnega sredstva na trgu.

QuickPower
Prihranek časa: hitro in temeljito

oprano in natančno posušeno perilo.

PowerWash 2.0
Temeljito, hitro in energijsko

učinkovito: najboljši rezultati pranje pri
minimalni porabi vode in energije.

CapDosing
Priročne kapsule: doziranje

priročnih odmerkov posebnih pralnih
sredstev, mehčalcev ali ojačevalcev
pralnega učinka.

Patentirani satasti boben
Miele1)

Popolna nega: Struktura satovja omogoča,
da perilo nežno drsi po tankem vodnem
filmu.

SteamCare
SteamCare: do 50 % manj likanja – 
maksimalna raznolikost uporabe: po 
programu pranja/sušenja ali kot ločen 
program glajenja.

* Odvisno od modela
1) Patent: EP 0 935 687 B1

Katere osnovne značilnosti glede zmogljivosti so vam
pomembne?
Pregled osnovnih značilnosti pralno-sušilnih strojev Miele *
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Pralno-sušilni stroj

Tipska/prodajna oznaka WTF 130 WPM WTH 730 WPM WTZH 730 WPM
Polnjenje v kg pri pranju/sušenju 7,0/4,0 7,0/4,0 8,0/5,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/                            
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/• •/–/–
Tečaj vrat desno desno desno
Pralni stroj s funkcijo sušenja
Elektronsko merjenje preostale vlažnosti/toplo ožemanje •/• •/• •/•
Ožemanje
Maks. število vrtljajev centrifuge 1.600 1.600 1.600
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba alu srebrna/kromiran obroč alu srebrna/kromiran obroč alu srebrna/kromiran obroč
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagnjena nagnjena
Barva vrat krom krom krom
Prikazovalnik 1-vrstični 1-vrstični 1-vrstični
Zmogljivost pranja
TwinDos/CapDosing –/• •/• •/•
Sistem PowerWash 2.0 • • •
Dodatna možnost Madeži • • •
Nežna skrb za perilo
Satasti boben • • •
Udobna uporaba
SteamCare • • •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/–
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku • • •
Osvetlitev bobna/prikaz napolnjenosti in priporočilo za doziranje LED/– LED/– LED/•
Avtomatsko izpiranje puhastih delcev/predal za pralna sredstva 
AutoClean •/• •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti pranja A/A A/A A/A
Skupna poraba vode v standardnem programu po pranju in 
sušenju v l/poraba električne energije v kWh 90/4,48 90/4,48 105/5,36
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja •/•/• •/•/• •/•/•
Pomembnejši programi pranja in sušenja
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPower/Ekspres •/• •/• •/•
Srajce/Svila/Volna •/•/• •/•/• •/•/•
Avtomatski/Temno perilo/Jeans •/•/• •/•/• •/•/•
Outdoor/Impregnacija/Pernice •/•/• •/•/• •/•/•
Športna oblačila/Športna obutev/Vzglavniki •/•/• •/•/• •/•/•
Rahljanje s paro/Osvežitev •/• •/• •/•
Hladno prezračevanje/Toplo prezračevanje •/• •/• •/•
Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju
Namakanje/Predpranje/Več vode •/•/• •/•/• •/•/•
ProgrammManager/Glajenje s paro •/• •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Potreben nakup dodatne opreme XKM 3100 W – –
Kakovost
Lužna posoda plemenito jeklo plemenito jeklo plemenito jeklo
Emajlirana sprednja stranica/protiuteži iz sive litine •/• •/• •/•
Varnost
Waterproof-Metal/zaščita pred posegi otrok/PIN-koda •/•/• •/•/• •/•/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/–/– •/•/• •/•/•
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Katere osnovne značilnosti glede zmogljivosti
so vam pomembne?
Pregled osnovnih značilnosti parnega likalnega sistema FashionMaster*

Satasta likalna površina
Že satasti boben v

pralnih in sušilnih strojih zagotavlja izjemno
nežno ravnanje s perilom. Enak princip je
zdaj uporabljen tudi pri sistemu
FashionMaster, ki se s tem bistveno 
razlikuje od drugih sistemov. Edinstvena 
satasta likalna površina1) doseže najboljše 
rezultate likanja, združene s popolno nego 
perila. V nasprotju z običajnimi ročnimi 
likalniki FashionMaster paro hitro in 
enakomerno porazdeli vzdolž kanalov med 
šestkotniki po celotni likalni površini. To 
ustvari film pare, ki omogoča, da likalnik 
mehko, a učinkovito drsi preko perila.

Sistem 1-2 Lift
Dva preprosta koraka za

postavitev, ki ne zahtevata nobenega truda!
S patentiranim2) sistemom 1-2 Lift.

Brezstopenjska nastavitev višine
Preprosto ergonomično: vgrajena plinska
tlačna vzmet zadrži likalno mizo na optimalni
delovni višini (83 do 102 cm).

Aktivna likalna miza
Najboljši rezultati likanja: funkciji 
odsesavanja in napihovanja za optimalno 
prodiranje pare in fiksiranje perila.

Parni nastavek
Vsestranski talent: s praktičnim

parnim nastavkom lahko nežno zlikate
oblačila, jakne ali zavese kar v visečem
položaju.

Para
Več kot zgolj pihanje vročega zraka: 
profesionalne rezultate omogočata parni tlak 
4 bare in stalna količina pare 100 g/minuto.

* Odvisno od modela
1) Patent: EP 2 233 632 B1
2) Patent: EP 2 169 108 B1
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Tipska/prodajna oznaka FashionMaster B 3847
Dizajn
Barva likalnika antracitna/lotos bela

Barva prevleke za likalno mizo antracitna
Popolni rezultati likanja
Satasta likalna površina •
Tlak pare v bar 4
Količina pare v g/min 100
Navpična para •
Para od temperaturne stopnje 2
Parni nastavek •
Funkcija napihovanja •
Funkcija odsesavanja •
2. stopnja moči ventilatorja •
Podloga proti prijemanju •
Likanje, ki prihrani čas
Količina polnjenja za vodni rezervoar v l 1,25
Odstranljiv vodni rezervoar •
Možnost stalnega polnjenja vodnega rezervoarja •
Večplastno likanje •
Udobna uporaba
Vse-v-enem •
Sistem postavljanja 1-2 •
Brezstopenjska nastavitev višine s plinsko vzmetjo v mm 830 – 1.020
Kolesca, ki ne poškodujejo talnih oblog •
Likalna miza z območjem Comfort •
Avtomatski vklop/izklop ventilatorja •
Funkcija pomnilnika za ventilator •
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna •
Avtomatsko izpiranje •
Prostor za shranjevanje likalnika •
Prostor za shranjevanje priključnega kabla in pribora •
Varnost
Funkcija CoolDown •
Funkcija avtomatskega izklopa •
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 470 x 970 x 1.480
Mere v mm (Š x V x G), zložen 470 x 1.280 x 370
Likalna površina v mm 1200 x 400
Priložena oprema
Podloga proti prijemanju •
Parni nastavek •
Prevleka za likalno mizo Premium •
Držalo cevi za paro •
Držalo za priklijučni kabel •

B 3000
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Katere osnovne značilnosti so vam pomembne?
Pregled osnovnih značilnosti likalnega stroja Miele z valjem*

Likalni stroj Miele z valjem – zmagovalec
proti zmečkanosti in gubam
Menite, da je likalni stroj z valjem 
staromoden in nepraktičen? Potem še nikoli 
niste uporabljali likalnega stroja Miele z 
valjem. Njegove prednosti vas bodo zelo 
hitro prepričale. Likanje še nikoli ni bilo tako 
hitro in udobno! V primerjavi z običajnimi 
metodami likanja si lahko prihranite veliko 
truda, poleg tega pa vam likanje vzame 
tudi do 50 % manj časa. Tako boste lahko 
več časa namenili prijetnejšim stvarem v 
življenju!

Navdušujoče vsestranski
Prilagodljiv, da izpolni vse zahteve: ne glede
na vrsto in velikost lahko vsak kos perila
zlikate hitro in enostavno.

Funkcija pare
Moč, ki odpravlja gube: 

tehnologija dveh rezervoarjev za hitro in 
enakomerno porazdelitev pare in odlične 
rezultate likanja.

Velik pritisk na stični površini
Večji je pritisk, boljše je glajenje gub: če bi
želeli ustvariti primerljiv pritisk z običajnim
likalnikom, bi morali pritisniti na likalno mizo
s težo približno 7 kg.

Izbira temperature, ki ustreza perilu
Nežno ravnanje s perilom: preprosto izberite
temperaturo, skladno s podatki na etiketi za
nego. Na ta način bo vaše perilo ohranilo
lep videz dlje časa.

Likanje v sedečem položaju
Ergonomično: obremenitev vašega hrbta je
manjša, delovanje z uporabo nožnih stikal
pa vam pušča obe roki prosti.

*Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka B 995 D
Dizajn
Barva aparata lotos bela

Popolni rezultati likanja
Perilu prilagojena izbira temperature •
Možno pritiskanje na perilo (N/cm2) 0,35
Vlagalna deska za enostavno vstavljanje perila •
Velika prestrezna polica za zlikano perilo •
Odlagalna palica za ohlajanje perila brez mečkanja •
Funkcija pare •
Količina polnjenja za uparjalnik v l 0,84
Tehnika z dvema rezervoarjema •
Delovanje z vodovodno vodo •
Likanje, ki prihrani čas
Širina likalnega valja v mm 830
Spremenljiva hitrost valja •
Vpojna prevleka valja •
Udobna uporaba
Možnost likanja v sedečem položaju brez napora •
Z vseh strani prost konec valja •
Pregledno upravljalno polje •
Udoben mehanizem zlaganja •
Štiri kolesca, ki omogočajo enostaven transport •
Varnost
Avtomatska zaščita prstov •
Odpiranje v sili •
Dobra stabilnost •
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 959 x 985 x 380
Mere v mm (Š x V x G), zložen 1.055 x 500 x 380
Skupna priključna moč v kW 3,5

B 900
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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  od 9.00 do 19.00 
SOB           od 8.00 do 13.00

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

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.

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

PON-PET od 9.00 do 19.00 
SOB         od 8.00 do 13.00

Spletna prodajalna
shop.miele.si

Servis
servis@miele.si


