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Aparati za nego perila
Izjemni v vseh oblikah.
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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***.
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Satasti boben
Žametna mehkoba: posebna 

struktura satastega bobna omogoča, da 
perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.

CapDosing3)

Posebna pralna sredstva, 
mehčalec in dodatke enostavno dozirajte 
s posamičnimi odmerki.

SingleWash
Učinkovita rešitev za 

posamezne kose perila: najljubša bluza 
tako hitro, varčno in nežno oprana kot še 
nikoli.

QuickPowerWash2)

Hitro in temeljito: čisto perilo v 
samo 49 minutah.

PowerWash 
Največja učinkovitost pranja 

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

TwinDos®1)

Najboljše pralno sredstvo s 
pritiskom na gumb.

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

Avtomatsko doziranje s sistemom TwinDos 
ni le praktično, zagotavlja tudi popolno 
čistočo: s sredstvi UltraPhase 1 in 2 vaš 
stroj omogoča najboljši sistem tekočih 
pralnih sredstev. TwinDos dozira sredstvi 
UltraPhase 1 in 2 v optimalnem trenutku 
procesa pranja in tako doseže najboljšo 
učinkovitost pranja. Poleg tega TwinDos 
dozira tako natančno, da v primerjavi z 
ročnim odmerjanjem prihranite do 30% 
pralnih sredstev.

*Odvisno od modela.
** Strojem je priložena po ena kartuša UltraPhase 1 in 2, 
dodatne kartuše prejmete tako, da unovčite priložen kupon.
*** Podlaga za izračun: 28 tednov, 5 pranj/teden
1) Patent: EP 2 784 205
2) Preizkusil in odobril inštitut wfk
3) Patent: EP 2 365 120
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Glajenje
50% manj likanja - glajenje ob 

koncu programa.

Motor ProfiEco1)

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem 
ProfiEco je pranje vedno intenzivno, tiho in 
energetsko varčno.

AddLoad
Uživajte v maksimalnem udobju: 
morebitne pozabljene kose perila lahko 
udobno vložite v boben tudi po zagonu 
programa. 

Količinska avtomatika
Merjenje količine à la Miele: manj perila, 
manjša poraba vode in energije. Povsem 
avtomatsko.

Najvišja kakovost Miele za 
dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi 
preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko 
dobo. 

Sistem Watercontrol (WCS)
Vse na suhem: WCS nadzoruje dotok 
vode, prepozna iztekanje in vodo v kadi na 
dnu stroja.

Energijska učinkovitost
Absolutno zgledno: najboljša energijska 
učinkovitost pri optimalnem rezultatu 
pranja in kratkem trajanju programa.

Sistem Waterproof (WPS)
Dvojno drži bolje: ob iztekanju dvojni 
magnetni ventil prekine dovod vode 
neposredno na pipi.

WiFiConn@ct
Preprosto pojdite na splet:pametna 
nega perila udobno preko WLAN - 
usmerjevalnika. 

*Odvisno od modela.
1) Patent: EP 2 840 679

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



5

Pralni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka WWD 120 WCS WWD 320 WCS WCG 370 WPS
Polnjenje v kg 8,0 8,0 9,0
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/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče nagib 5° nagib 5° nagnjena
Barva vrat obsidian črna z belim obročem obsidian črna z belim obročem grafitno siva
Prikazovalnik DirectSensor, rumen, 7-segmentni DirectSensor, rumen, 7-segmentni ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Zmogljivost pranja
TwinDos – – –
PowerWash –  •  •
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/– •/– •/–
Nežna skrb za perilo   
Satasti boben  •  •  •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/ • –/ • –/ •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/–
AddLoad  •  •  •
Osvetlitev bobna/MultiLingua –/– –/– –/ •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++-D)/razred učinkovitosti 
ožemanja A+++/B A+++/B A+++/B

Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 10.120/177,00 10.120/156,00 11.000/130,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 50/74 50/74 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 –/–/ • –/–/ – –/–/ •
Impregnacija/Pernice/Eco 40 - 60 •/–/• •/–/• •/–/•
Lastni programi – – –
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/– •/– •/•
SingleWash – –  •
Kratki/Namakanje/Predpranje •/–/• •/–/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl –/– –/– •/•
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 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 636
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 –/– –/– •/–

*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.
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Pralni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka WWG 660 WCS WCG 660 WPS WCG 670 WPS
Polnjenje v kg 9,0 9,0 9,0
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/obroč krom lotos bela/obroč krom lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče nagib 5° ravna nagnjena

Barva vrat obsidian črna s kromiranim 
obročem grafitno siva grafitno siva

Prikazovalnik ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Zmogljivost pranja
TwinDos  •  •  •
PowerWash – – –
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/– •/– •/–
Nežna skrb za perilo
Satasti boben  •  •  •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/ • –/ • –/ •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/–
AddLoad  •  •  •
Osvetlitev bobna/MultiLingua –/ • –/ • –/ •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++-D)/razred učinkovitosti 
ožemanja A+++/B A+++/B A+++/B

Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 11.000/196,00 11.000/196,00 11.000/196,00
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 –/–/ • –/–/ • –/–/ •
Impregnacija/Pernice/Eco 40 - 60 •/–/• •/–/• •/–/•
Lastni programi – – –
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/• •/• •/•
SingleWash – – –
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
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 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 •/• •/• •/•

*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.
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Tipska/prodajna oznaka WWI 860 WPS WCI 870 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 nagib 5° nagnjena ravna

Barva vrat obsidian črna s kromiranim 
obročem grafitno siva krom

Prikazovalnik ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični MTouch
Zmogljivost pranja
TwinDos  •  •  •
PowerWash  •  •  •
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/• •/• •/•
Nežna skrb za perilo
Satasti boben  •  •  •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/ • –/ • –/ •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/– •/•/– •/•/•
AddLoad  •  •  •
Osvetlitev bobna/MultiLingua –/ • –/ • LED/ •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++-D)/razred učinkovitosti 
ožemanja A+++/A A+++/A A+++/A

Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh 11.000/130,00 11.000/130,00 11.000/130,00
Hrup med pranjem/ožemanjem v db(A) re1pW 47/72 47/72 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 –/–/ • –/–/ • •/•/–
Impregnacija/Pernice/Eco 40 - 60 •/•/• •/•/• •/•/–
Lastni programi – –  •
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/• •/• •/•
SingleWash  •  •  •
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
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 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Priložena oprema
3 kapsule/UltraPhase 1+2 •/• •/• •/•

*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.
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Pralni stroji
Pregled izdelkov

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  •  •
CapDosing/dodatna možnost Madeži •/• •/•
Nežna skrb za perilo
Satasti boben  •  •
Udobna uporaba
SteamCare/Glajenje –/ • •/•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure •/•/• •/•/•
AddLoad  •  •
Osvetlitev bobna/MultiLingua LED/ • LED/ •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++-D)/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 •/•/– •/•/–
Impregnacija/Pernice/Eco 40 - 60 •/•/– •/•/–
Lastni programi  •  •
Dodatne možnosti pri pranju
Več vode/Posebej tiho •/• •/•
SingleWash  •  •
Kratki/Namakanje/Predpranje •/•/• •/•/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl •/• •/•
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 •/• •/•

*Varčnejši od mejne vrednosti (46) energijskega razreda A +++.
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Avtomatsko pozicioniranje in 
blokada bobna

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

ComfortLift
Enostavneje ne gre: s 

patentiranim1) odpiranjem ComfortLift 
odprete stroj za  polnjenje od zgoraj z eno 
samo potezo.

Satasti boben
Žametna mehkoba: posebna 

struktura satastega bobna omogoča, da 
perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.

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

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

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

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

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Pregled prednosti* pralnih strojev Miele s polnjenjem od zgoraj
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Pralni stroj  
za polnjenje od zgoraj
Pregled izdelka

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
TwinDos –
PowerWash –
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/MultiLingua –/–
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/MobileControl –/–
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 
in kratke čase sušenja. Z učinkovito 
usklajenostjo patentiranega1) sistema 
filtriranja in toplotnega izmenjevalnika, 
ki ne zahteva vzdrževanja, se puhasti 
delci ne morejo kopičiti v toplotnem 
izmenjevalniku in tako dolgoročno 
zmanjšati zmogljivosti.

FragranceDos2) 
Svežina za vse čute: Miele vam 

omogoča, da vaše perilo ni le posebej 
mehko, ampak tudi čudovito dišeče.

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

Energijska učinkovitost
Najboljša učinkovitost A+++ - 10%: 
največja gospodarnost in optimalni 
rezultati.

EcoSpeed
Dvojna prednost: s funkcijo EcoSpeed pri 
sušenju perila prihranite do 20 minut časa, 
obenem pa dosežete boljšo energijsko 
učinkovitost.

Toplotni izmenjevalnik,  
ki ne zahteva vzdrževanja
Dobro zaščiten: filter ščiti toplotni 
izmenjevalnik in poskrbi, da njegovo 
čiščenje ni potrebno.

Tehnologija toplotne črpalke
Tudi za občutljivo perilo: sušenje z nizko 
procesno temperaturo je varčno in 
izjemno nežno.

*Odvisno od modela.
1) Patent: EP 2 107 155
2) Patent: EP 2 431 516
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Udobni filtri za puhaste 
delce3)

Praktično: filter lahko odstranite 
neposredno naprej in zlahka očistite 
njegovo gladko površino.

Najvišja kakovost Miele za 
dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi 
preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko 
dobo. 

Integriran odvod 
kondenzata2)

Brez praznjenja posode: kondenzat lahko 
odteče skozi cev neposredno v umivalnik 
ali sifon.

Perfect Dry
Vselej popolno posušeno 

perilo: sistem Perfect Dry zazna vsebnost 
kalcija v vodi in ji prilagodi proces sušenja.

WiFiConn@ct
Preprosto pojdite na splet: pametna 
nega perila udobno preko WLAN - 
usmerjevalnika.

Inteligentno spreminjanje smeri  
vrtenja bobna
Za najboljše sušenje: spreminjajoča se 
smer vrtenja bobna preprečuje zapredanje 
perila in mečkanje.

AddLoad
Uživajte v maksimalnem udobju: 
morebitne pozabljene kose perila lahko 
udobno vložite v boben tudi po zagonu 
programa.

Najboljša učinkovitost kondenzacije
Najboljša zaščita za prostor in pohištvo: 
50% manj izgube vlage, kot je potrebno za 
učinkovitost kondenzacije A.

Motor ProfiEco1)

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem 
ProfiEco je pranje vedno intenzivno, tiho in 
energetsko varčno. 

Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?
Pregled drugih prednosti* sušilnih strojev Miele

*Odvisno od modela.
1) Patent: EP 2 840 679
2) Patent: EP 2 532 779
3) Prijava za patent: EP 2 273 005
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Tipska/prodajna oznaka TDA 150 C TWB 140 WP* TWD 440 WP*
Polnjenje v kg 7,00 7,00 8,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/•/• •/–/• •/–/•

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja 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 nagib 5° nagib 5°
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 –/•/– •/•/– •/•/–
AddLoad – • •
Osvetlitev bobna/MultiLingua žarnica/– LED/– LED/–
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske 
učinkovitosti B/A A++/A A+++/A

Letna poraba električne energije v kWh 494 208 177
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v  db(A)re1pW 63 66 66
Trajanje v standardnem programu v min. 109 155 155
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/MobileControl –/– –/– –/–
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 643 596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg –/– R290/0,14 R290/0,14
Toplogredni potencial hladilnega sredstva/aparata –/– 3/0 3/0
Priložena oprema
Dišavni vložek 1 1 1

Sušilni stroji
Pregled izdelkov

1 .48

*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto
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Sušilni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka TCD 450 WP* TWF 640 WP* TCF 650 WP*
Polnjenje v kg 8,00 8,0 8,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/• •/–/•

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat levo/– levo/• levo/–
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko/kondenzacijski sušilni stroj •/– •/– •/–
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela lotos bela/obroč krom lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče nagnjena nagib 5° nagnjena
Barva vrat bela obsidian črna s kromiranim obročem grafitno siva
Prikazovalnik DirectSensor, rumen, 7-segmentni DirectSensor, bel, 7-segmentni DirectSensor, bel, 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 •/•/– •/•/– •/•/–
AddLoad • • •
Osvetlitev bobna/MultiLingua LED/– LED/– LED/–
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske 
učinkovitosti A+++/A A+++/A A+++/A

Letna poraba električne energije v kWh 177 177 177
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v  db(A)re1pW 66 66 66
Trajanje v standardnem programu v min. 155 155 155
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/MobileControl –/– –/– –/–
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 643 596 x 850 x 636
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg R290/0,14 R290/0,14 R290/0,14
Toplogredni potencial hladilnega sredstva/aparata 3/0 3/0 3/0
Priložena oprema
Dišavni vložek 1 1+1 1+1

*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto
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Tipska/prodajna oznaka TWJ 660 WP* TCJ 670 WP* TWV 680 WP* Passion
Polnjenje v kg 9,0 9,0 9,0
Izvedba
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost 
postavitve v pralno-sušilni stolp •/–/• •/–/• •/–/•

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat levo/• levo/– levo/•
Konstrukcija
Sušilni stroj s toplotno črpalko/kondenzacijski sušilni stroj •/– •/– •/–
Dizajn
Barva vrtljivega izbirnega gumba lotos bela/obroč krom lotos bela/obroč krom –
Izvedba upravljalne plošče nagib 5° nagnjena nagib 5°
Barva vrat obsidian črna s kromiranim obročem grafitno siva alu srebrna s kromiranim obročem
Prikazovalnik ComfortSensor, bel, 1-vrstični ComfortSensor, bel, 1-vrstični MTouch
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 •/•/– •/•/– •/•/•
AddLoad • • LED
Osvetlitev bobna/MultiLingua LED/• LED/• •
Učinkovitost in trajnost
Razred energijske učinkovitosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske 
učinkovitosti A+++/A A+++/A A+++/A

Letna poraba električne energije v kWh 193 193 174
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v  db(A)re1pW 64 64 62
Trajanje v standardnem programu v min. 208 208 220
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/MobileControl •/• •/• •/•
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 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg R450A/0,31 R450A/0,31 R134a/0,48
Toplogredni potencial hladilnega sredstva/aparata v kg 605/188 605/188 1.430/686
Priložena oprema
Dišavni vložek 1+1 1+1 1+1

*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto
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Satasti boben
Absolutno nežno: zaradi 

sataste strukture se na površini bobna 
ustvari vodni film, po katerem perilo nežno 
drsi.

CapDosing2)

Posebna pralna sredstva, 
mehčalec in dodatke enostavno dozirajte 
s posamičnimi odmerki.

SteamCare
Do 50% manj likanja: med programom 
pranja/sušenja ali kot ločen program 
glajenja.

Izpiranje puhastih delcev
Brez puhastih delcev, brez 

prenosa barv: po sušenju se vsi puhasti 
delci izperejo, zato ne pride do zabarvanja.

QuickPower
Nega, ki prihrani čas: perilo 

je posebej hitro brezhibno oprano in 
natančno posušeno.

TwinDos1)

Čisto kot še nikoli doslej: 
avtomatsko doziranje z revolucionarnim 
dvofaznim sistemom.

*Odvisno od modela.
1) Patent: EP 2 784 205
2) Patent: EP 2 365 120

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Pregled prednosti* pralno-sušilnih strojev Miele
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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 – • •
PowerWash • • •
CapDosing/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/MultiLingua 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/MobileControl •/• •/• •/•
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 •/–/– •/•/• •/•/•

Pralno-sušilni stroji
Pregled izdelkov
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Brezstopenjska nastavitev višine
Preprosto ergonomično: vgrajena plinska 
vzmet za nastavitev optimalne delovne 
višine likalne mize (83 do 102 cm).

Sistem 1-2 Lift2)

Dve potezi, nič napora: v nekaj 
sekundah pripravljen na začetek likanja s 
patentiranim sistemom 1-2 Lift.

Para
Več kot le vroč zrak: parni tlak 4 bare 
in stalni tok pare 100 g/min za rezultate 
likanja profesionalne kakovosti.

Parni nastavek
Lepo priročno: nežno glajenje in osvežitev 
visečih kosov, kot so obleke, suknjiči ali 
zavese.

Likalna površina  
s strukturo satovja1)

Optimalni rezultati: s slojem pare med 
posameznimi sati likalnik nežno in 
učinkovito zgladi vaše perilo.

Aktivna likalna miza
Najboljši rezultati likanja: funkciji 
napihovanja in odsesavanja za optimalno 
uporabo pare in položaj oblačil.

*Odvisno od modela.
1) Patent: EP 2 233 632 B1
2) Patent: EP 2 169 108 B1

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Pregled prednosti* parnega likalnega sistema FashionMaster
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FashionMaster
Pregled izdelka

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 •



22

Visok tlak pritiskanja 
Več pritiska, bolj gladko perilo: pri ročnem 
likanju bi morali za primerljiv pritisk stalno 
pritiskati s 7 kg.

Avtomatska zaščita prstov
Uporaba brez nevarnosti: če 

pod zaščitno letev zaidejo prsti, se motor 
ustavi in likalna žlebina se odmakne.

Shranjevanje na malo prostora
Prilega se v najmanjše niše: aparat 
potrebuje samo 0,2 m2 površine.  
4 kolesca za izjemno enostaven transport.

Likanje v sedečem položaju
Ergonomično in neobremenjeno: vaš 
hrbet je obvarovan, upravljanje z nožnim 
stikalom pa vam daje obe prosti roki.

Funkcija pare
Posebej lahko glajenje: 

tehnologija dveh rezervoarjev za hitro, 
enakomerno ustvarjanje pare in najboljše 
glajenje.

Izbira temperature glede na vrsto perila
Nežno do vlaken: temperaturo preprosto 
nastavite glede na etiketo za nego. Tako 
bo vaše perilo dolgo ostalo lepo.

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Pregled prednosti* likalnega stroja Miele z valjem

*Odvisno od modela.
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Likalni stroj z valjem
Pregled izdelka

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
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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


