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TwinDos

Úspora pracích prostředků až 30 %

Dosáhněte vždy těch nejlepších 

výsledků praní: díky inovativnímu dávkovacímu 

systému TwinDos. Integrovaný prací prostředek 

UltraPhase 1 a 2 je dávkován v optimálním množství 

a ve správný okamžik během procesu praní zcela 

automaticky.

Žádný jiný tekutý prací prostředek nevypere bílé i barevné prádlo 
tak důkladně jako dvoufázový systém od Miele. Důvodem je, že 
běžné tekuté prací prostředky neobsahují bělidlo, protože by je 
ostatní složky zničily. Bělidlo je však nutné k odstranění odolných 
skvrn. Díky oddělenému skladování a dávkování pracího prostředku 
Miele UltraPhase 1 a 2 lze se systémem TwinDos používat bělidlo. 
Účinné látky v pracím prostředku UltraPhase 1 rozpouštějí nečistoty 
a odstraňují skvrny například od oleje a mastnoty, proteinů a škrobu.

Institut Hohenstein prověřoval vlastnosti automa-
tického dvoufázového dávkovacího systému ve 
spojení s pracími prostředky Miele UltraPhase 1 
a UltraPhase 2. Byly potvrzeny vynikající účinky praní 
v oblasti odstraňování skvrn, stupně bělosti, účinků 
proti šednutí prádla a přesnosti dávkování.

S prostředkem UltraPhase 2 se do procesu praní 
přidává v optimálním okamžiku bělidlo, které odstra-
ňuje odolné skvrny například od kávy, čaje, ovocných 
šťáv nebo červeného vína.
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PowerWash

Důkladné, rychlé a energeticky 

úsporné praní

Vynikající energetickou účinnost praček 

Miele W1 se systémem PowerWash potvrdil 

Öko-Institut e. V. V každodenních podmínkách 1) 

pere Miele v závislosti na programu až o 40 % 

rychleji a ušetří současně až 25 % elektrické 

energie ve srovnání s přístroji jiných známých 

výrobců, které mají nejvyšší energetickou 

účinnost – a to s nejlepším výsledkem praní.

CapDosing

Snadné dávkování – perfektní 

výsledky

Rádi byste dosáhli perfektních výsledků praní 

také u textilií vyžadujících speciální péči, jako je 

např. vlněné či sportovní oblečení – a to prakticky 

bez námahy? Pro tyto případy nabízíme Miele 

Caps. Tyto malé kapsle stačí jednoduše vložit 

do přihrádky na aviváž. Pračka Miele uvolní 

obsah kapsle během procesu praní v ten správný 

okamžik zcela automaticky.

QuickPowerWash
 S programem QuickPowerWash máte 
 prádlo čisté za 49 minut, a to se stejnými 
výsledky jako ve standardním dvouhodinovém 
programu.

Potvrzeno wfk:  
QuickPowerWash  
– účinnost praní A  

za pouhých 49 minut

1)  Běžné podmínky: programový mix programů: bavlna Eco 60 a 40 °C (hmotnost náplně 4 a 8 kg), bavlna 30, 40, 60 °C,  
snadno ošetřovatelné 40 °C (hmotnost náplně 4 kg)

SingleWash
 Účinné řešení pro jednotlivé kusy  
 oblečení: přístroj upraví délku programu, 
spotřebu vody a elektrické energie optimálně podle 
naplnění do 1 kg. Praní jednotlivých kusů oblečení 
nebylo ještě nikdy tak rychlé a úsporné.
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Patentovaný voštinový buben  
pro maximální šetrnost k prádlu
 Jedinečná struktura bubnu zaručuje  
 jemné, šetrné a kvalitní praní a sušení 
i těch nejnáročnějších textilií. Vaše prádlo tak zůstane 
dlouho jako nové.

Funkce AddLoad
Funkce AddLoad umožňuje přidat nebo vyjmout 
prádlo bez ohledu na to, zda je proces praní či 
sušení již spuštěn. Svíti-li tato možnost na displeji, 
lze otevřít dvířka a vložit i větší kusy prádla. Doplnění 
prádla je možné téměř po celou dobu trvání pracího 
programu, tak lze přidat prádlo např. jen na fázi 
máchání či odstřeďování.

FragranceDos
 FragranceDos zahalí prádlo během  
 sušení  do vaší oblíbené vůně. Tak 
bude prádlo nejen příjemně hebké, ale také krásně 
provoněné.

Nejvyšší třída účinnosti kondenzace
Důležité kritérium kvality pro sušičku prádla je těsnost. 
Čím méně vlhkého teplého vzduchu z přístroje uniká, 
tím vyšší je účinek kondenzace. Vysoká ztráta vlhkosti 
v malých prostorách je mimořádně nepříjemná, protože 
kondenzát může vyvolat vznik plísní na stěnách. Sušičky 
Miele spadají do nejlepší třídy účinnosti kondenzace A 
a jsou navíc o 50 % efektivnější, než je pro tuto třídu 
vyžadováno.

DryCare 40
Usuší (téměř) cokoliv! Všechny kusy oblečení, které 
je možné prát na 40 °C lze vysušit v sušičce bez 
nejmenších starostí. Během cyklu sušení se teplota 
vzduchu v sušičce sníží, aby nedošlo k poškození 
jemných kusů prádla. Extrémně jemné sušení.
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Technologie EcoDry
 Jedinečná kombinace filtračního systému  
 a bezúdržbového výměníku tepla udržuje 
spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu 
na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti 
sušičky.

EcoSpeed
S funkcí EcoSpeed usušíte prádlo rychle, a přitom 
úsporně. Při plném naplnění se s funkcí EcoSpeed 
zkrátí doba sušení o 20 minut. Pokud sušíte menší 
množství prádla, ušetříte cca 10 % času sušení.

SilenceDrum
Sušení je nyní ještě tišší! Přidané izolační pásy snižují 
hluk knoflíků a zipů v bubnu. Subjektivní vnímání hluku 
je sníženo téměř o polovinu. Sušení se proto stává 
ještě pohodlnější pro vaši domácnost.

PowerFresh
Systematické osvěžení pro vaše textilie. Novinka pro 
suché a vlhké textilie. Volitelná možnost pro mnoho 
programů. Ještě účinnější redukce zápachu díky 
páře. Perfektní výsledky v kombinaci s flakonem Miele 
DryFresh.

PerfectDry
 Na stupeň přesné sušení díky zohlednění  
 tvrdosti vody: PerfectDry rozpozná obsah 
vápníku ve vodě a odpovídajícím způsobem upraví 
proces sušení. Nemusíte se tak obávat, že by vaše 
prádlo zůstalo vlhké nebo bylo naopak přesušené.

Vynikající kvalita a dlouhá životnost
 Pračky a sušičky Miele jsou testovány 
 na životnost až 20 let. Základem kvality 
Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály 
a zpracování. Pouze takto mohou přístroje obstát 
v přísných zátěžových testech Miele.
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Designová řada   WhiteEdit ion

Doporučené kombinace praček a sušiček

Automatická pračka WWD 164* 
12137050

Sušička prádla TWC 364 WP* 
12137080

• voštinový buben
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času
• speciální programy: košile
• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
 

Doporučená prodejní cena 
28 990 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, LED osvětlení bubnu
• programy: Bavlna, bavlna Eco, bavlna 

s šipkou, jemné prádlo, ložní povlečení, 
konečná úprava vlny, teplý vzduch / 
DryFresh, express, košile

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
28 990 Kč

Automatická pračka WWD 320* 
11WD3201CZ

Sušička prádla TWC 560 WP* 
12WC5602CZ

• voštinový buben
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• systém PowerWash
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času
• speciální programy: impregnace, košile, 

vlna, QuickPowerWash (49 min.)
• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena 
31 490 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• systém sušení PerfectDry, EcoSpeed
• FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, 
teplý vzduch / DryFresh

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
30 990 Kč

* Akční model

Automatická pračka WWD 020* 
11WD0201CZ

Sušička prádla TWC 220 WP* 
12WC2202CZ

• voštinový buben
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času
• speciální programy: impregnace,  

košile, vlna
• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 

Doporučená prodejní cena 
27 490 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos, AddLoad
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, 
předžehlení, teplý vzduch  /  DryFresh

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
27 490 Kč
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Automatická pračka WWD 660 
ModernLife* 
11WD6601CZ

Sušička prádla TWD 260* 
12WD2602CZ

• voštinový buben
• ovládání DirectSensor (žlutý text), 

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• automatické dávkování TwinDos (pouze 

s prostředky UP1+2)
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času
• speciální programy: impregnace, vlna, 

košile
• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Doporučená prodejní cena 
31 490 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání DirectSensor (žlutý text)
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, 
teplý vzduch / DryFresh

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
30 990 Kč

Sušička prádla TWF 760 WP* 
12WF7602CZ

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání DirectSensor (bílý text)
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos2, AddLoad, Wash2Dry, 

DryCare 40
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, 
teplý vzduch / DryFresh

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
33 990 Kč

* Akční model

Automatická pračka WWG 360* 
11WG3601CZ

• stejná výbava jako WWG 660,  
avšak nemá automatické dávkování 
TwinDos

• navíc: systém PowerWash, program  
QuickPowerWash (49 min.), SingleWash

 
Doporučená prodejní cena 
36 990 Kč

Automatická pračka WWG 660* 
11WG6601CZ

• voštinový buben
• ovládání ComfortSensor (bílý text), 

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• automatické dávkování TwinDos
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, zvuková signalizace
• speciální programy: automatika plus,  

sportovní prádlo, outdoor, impregnace, 
vlna, hedvábí, čištění přístroje

• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Doporučená prodejní cena 
36 990 Kč

značka
kvality

www.dtest.cz  01/2021
ID: 2124

MIELE
WWG 660 WCS
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Automatická pračka WWR 860 WPS 
11WR8606OER

Sušička prádla TWR 780 WP 
12WR7802OER

• voštinový buben
• ovládání M Touch, asistent praní, 

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
• CapDosing, AddLoad
• automatické dávkování TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• ukazatel denního času, Eko informace, 

funkce Skvrny, osvětlení bubnu, zvuková 
signalizace

• speciální programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, 
sportovní prádlo, sportovní obuv, outdoor, 
impregnace, peří, peřiny, záclony, polštář, 
vlna, hedvábí, čištění přístroje

• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Doporučená prodejní cena 
53 990 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání M Touch, asistent sušení, 

WiFiConn@ct
• systém sušení PerfectDry
• SteamFinish, FragranceDos2, AddLoad, 

Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh,  
DryCare 40

• SilenceDrum
• ukazatel denního času, osvětlení bubnu, 

Eko informace, zvuková signalizace
• programy: automatika plus, bavlna, 

snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, 
konečná úprava vlny / hedvábí, bavlna 
hygiena, košile, SteamFinish, expres, jeans, 
ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, 
impregnace, polštáře, předžehlení, teplý 
vzduch, studený vzduch, program koš

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A+++ (-10 %)
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena 
69 990 Kč

Automatická pračka WWV 980 WPS 
11WV9806CZ

Sušička prádla TWV 780 WP 
12WV7802OER

• voštinový buben
• ovládání M Touch, asistent praní, 

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
• CapDosing, AddLoad, SteamCare, AllWater
• automatické dávkování TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• ukazatel denního času, Eko informace, 

funkce Skvrny, osvětlení bubnu, zvuková 
signalizace

• speciální programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, 
sportovní prádlo, sportovní obuv, outdoor, 
impregnace, peří, peřiny, záclony, polštář, 
vlna, hedvábí, čištění přístroje

• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Doporučená prodejní cena 
77 990 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání M Touch, asistent sušení, 

WiFiConn@ct
• systém sušení PerfectDry
• SteamFinish, FragranceDos2, AddLoad, 

Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh,  
DryCare 40

• SilenceDrum
• ukazatel denního času, osvětlení bubnu, 

Eko informace, zvuková signalizace
• programy: automatika plus, bavlna, 

snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, 
konečná úprava vlny / hedvábí, bavlna 
hygiena, košile, SteamFinish, expres, jeans, 
ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, 
impregnace, polštáře, předžehlení, teplý 
vzduch, studený vzduch, program koš

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A+++ (-10 %)
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
77 990 Kč

Automatická pračka WWI 860* 
11WI8601CZ

Sušička prádla TWL 780 WP* 
12WL7802CZ

• voštinový buben
• ovládání ComfortSensor (bílý text),  

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
• CapDosing, AddLoad
• automatické dávkování TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, Eko informace, funkce Skvrny, 
zvuková signalizace

• speciální programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, sportovní 
prádlo, outdoor, impregnace, peří, peřiny, 
záclony, polštář, vlna, hedvábí, čištění 
přístroje

• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

 
Doporučená prodejní cena 
44 990 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání ComfortSensor (bílý text),  

WiFiConn@ct
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos2, AddLoad, Wash2Dry, 

PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
• SilenceDrum
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu, Eko informace, 
zvuková signalizace

• programy: automatika plus, bavlna, snadno 
ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná 
úprava vlny / hedvábí, košile, konečná 
úprava párou, expres, jeans, ložní prádlo, 
sportovní prádlo, outdoor, impregnace, 
polštáře, předžehlení, teplý vzduch, 
studený vzduch, program koš

• integrovaný odvod kondenzátu
• možnost změny závěsu dvířek
• třída energetické účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 643

Doporučená prodejní cena
46 990 Kč

Designová řada   WhiteEdit ion

Doporučené kombinace praček a sušiček

* Akční model
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Designová řada   ChromeEdit ion

Doporučené kombinace praček a sušiček

* Akční model

Automatická pračka WED 035* 
11ED0351CZ

Sušička prádla TEC 235 WP* 
12EC2352CZ

• voštinový buben
• ovládání DirectSensor (bílý text)
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času
• speciální programy: impregnace,  

košile, vlna
• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

Doporučená prodejní cena
27 490 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání DirectSensor (bílý text)
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos, AddLoad
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, 
předžehlení, teplý vzduch / DryFresh

• integrovaný odvod kondenzátu
• třída energetické účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

Doporučená prodejní cena
27 490 Kč

Automatická pračka WEA 035*
11EA0351CZ

• voštinový buben
• ovládání EasyControl (žlutý text)
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času
• speciální programy: outdoor, impregnace, 

vlna
• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti B
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636 

 
 
 
Doporučená prodejní cena 
22 990 Kč

Automatická pračka WCA 030*
11CA0301CZ

• stejná výbava jako WEA 035, avšak dvířka 
obsidian černá s bílým kroužkem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučená prodejní cena 
22 990 Kč

Sušička prádla TCA 230 WP*
12CA2302CZ

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání EasyControl (žlutý text)
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos, AddLoad
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, 
předžehlení, teplý vzduch / DryFresh

• integrovaný odvod kondenzátu
• třída energetické účinnosti A++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
 
Doporučená prodejní cena 
24 490 Kč
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Automatická pračka WEG 675* 
11EG6755CZ

Sušička prádla TEF 775 WP* 
12EF7752CZ

• voštinový buben
• funkce CapDosing, AddLoad
• automatické dávkování TwinDos
• ovládání ComfortSensor (bílý text), 

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
• speciální programy: automatika plus,  

sportovní prádlo, outdoor, impregnace, 
vlna, hedvábí, čištění přístroje

• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
Doporučená prodejní cena 
37 990 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání Direct Sensor (bílý text), 

WifiConn@ct
• systém sušení PerfectDry, EcoSpeed
• FragranceDos2, AddLoad, Wash2Dry, 

DryCare 40
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
• programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, 

jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, 
teplý vzduch / DryFresh, expres, jeans, ložní 
prádlo, impregnace, teplý vzduch

• integrovaný odvod kondenzátu
• třída energetické účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

Doporučená prodejní cena
33 990 Kč

Automatická pračka WEI 875 WPS* 
11EI8756CZ

Sušička prádla TEL 795 WP* 
12EL7952CZ

• voštinový buben
• ovládání ComfortSensor (bílý text),  

WiFiConn@ct
• max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
• funkce CapDosing, AddLoad
• automatické dávkování TwinDos
• systém PowerWash, SingleWash
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, Eko informace, funkce Skvrny, 
osvětlení bubnu, zvuková signalizace

• speciální programy: QuickPowerWash  
(49 min.), automatika plus, sportovní 
prádlo, outdoor, impregnace, peří, peřiny, 
záclony, polštář, vlna, hedvábí, čištění 
přístroje

• samočisticí zásobník AutoClean
• třída energetické účinnosti A
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

 
Doporučená prodejní cena 
46 990 Kč

• voštinový buben, objem 120 l
• ovládání ComfortSensor (bílý text),  

WiFiConn@ct
• systém sušení PerfectDry
• FragranceDos2, AddLoad, Wash2Dry, 

PowerFresh, DryCare 40, DryFresh
• SilenceDrum
• časová předvolba, indikace zbývajícího 

času, osvětlení bubnu, Eko informace, 
zvuková signalizace

• programy: automatika plus, bavlna, snadno 
ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná 
úprava vlny, konečná úprava hedvábí, 
košile, SteamFinish, EcoSpeed, expres, 
jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, 
outdoor, impregnace, polštáře, předžehlení, 
teplý vzduch, studený vzduch, program koš

• integrovaný odvod kondenzátu
• třída energetické účinnosti A+++
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 636

Doporučená prodejní cena
46 990 Kč

Designová řada   ChromeEdit ion

Doporučené kombinace praček a sušiček

značka
kvality

dTest 9/2022
ID: 2266

MIELE
TEL795 WP
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Automat ické pračky se sušičkou

Automatická pračka se sušičkou 
WTD 160 WCS*
11TD1601CZ

• voštinový buben
• kapacita při praní / sušení: 8 / 5 kg
• ovládání DirectSensor (bílý text)
• automatické vyplachování filtru 

na zachycení vláken
• programy: bavlna, ECO 40-60, košile, vlna
• odstřeďování 400–1 500 ot./min.
• třída energetické účinnosti 

D (celý cyklus) / A (pouze praní)
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 637

 

 

 
Doporučená prodejní cena 
46 990 Kč

Automatická pračka se sušičkou 
WTR 870 WPM
11TR8704OER

• voštinový buben
• kapacita při praní / sušení: 8 / 5 kg
• ovládání M Touch, WiFiConn@ct
• automatické dávkování TwinDos
• systém PowerWash, Single Wash&Dry, 

funkce CapDosing
• SteamCare, funkce Skvrny, AllergoWash, 

osvětlení bubnu
• automatické vyplachování filtru 

na zachycení vláken
• speciální programy: QuickPower, 

automatika, outdoor, impregnace, polštář, 
bavlna hygiena

• odstřeďování 400–1 600 ot./min.
• třída energetické účinnosti 

D (celý cyklus) / A (pouze praní)
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 637

 
Doporučená prodejní cena 
71 990 Kč

Automatická pračka se sušičkou 
WTW 870 WPM
11TW8704OER

• voštinový buben
• kapacita při praní / sušení: 9 / 6 kg
• ovládání M Touch, WiFiConn@ct
• automatické dávkování TwinDos
• systém PowerWash, Single Wash&Dry, 

funkce CapDosing
• SteamCare, funkce Skvrny, AllergoWash, 

osvětlení bubnu
• automatické vyplachování filtru 

na zachycení vláken
• rozpoznání množství naplnění a doporučení 

dávkování
• speciální programy: QuickPower, automatika, 

outdoor, impregnace, polštář, bavlna hygiena
• odstřeďování 400–1 600 ot./min.
• třída energetické účinnosti 

D (celý cyklus) / A (pouze praní)
• š × v × h (mm): 596 × 850 × 714

Doporučená prodejní cena 
82 990 Kč
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Žehl ic í  systémy

FashionMaster B 4847 
13484721OER 

Mandl B 990 
13099002D

Mandl B 995 
13099502D

• žehlička s voštinovou strukturou
• žehlicí násada s nepřilnavou plochou
• Steamer pro žehlení pověšených textilií
• 1řádkový displej
• 1-2-Lift systém pro snadné složení 

a rozložení přístroje
• funkce nafouknutí a odsávání vzduchu
• automatické odvápňování a proplachování
• funkce Auto-Off a CoolDown
• tlak 4 bar
• š × v × h (mm): 470 × 970 × 1 480

 
Doporučená prodejní cena 
51 990 Kč

• vysoký přítlak 0,35 N/cm2

• široký žehlicí válec s velkým skládacím 
prostorem

• volba teploty podle druhu textilie
• nastavitelná rychlost válce
• odkládací tyč
• automatická ochrana prstů, nouzové 

odblokování
• komfortní sklápěcí mechanismus
• š × v × h (mm): 959 × 985 × 380

Doporučená prodejní cena
46 990 Kč

• vysoký přítlak 0,35 N/cm2

• funkce páry, objem zásobníku páry 0,84 l
• široký žehlicí válec s velkým skládacím 

prostorem
• volba teploty podle druhu textilie
• nastavitelná rychlost válce
• odkládací tyč
• automatická ochrana prstů, nouzové 

odblokování
• komfortní sklápěcí mechanismus
• š × v × h (mm): 959 × 985 × 380

Doporučená prodejní cena
52 990 Kč
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Prací  a ošetřu j íc í  prostředky

Kartuše UltraPhase 1

Caps Sport

Caps Booster

Kartuše UltraPhase 2 Kartuše UltraPhase Sensitive 1

Kartuše UltraPhase Sensitive 2

Caps WoolCare

Caps Collection

Caps DownCare

Caps Aqua Caps ImpraProtect Caps Outdoor

• dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé 
prádlo

• díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné 
dávkování

• vynikající schopnost odstraňování skvrn 
i při nízkých teplotách

• obsah: 1,4 l pro 37 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
399 Kč

• balení 6 kapslí na sportovní oblečení
• neutralizuje nepříjemné pachy
• zachovává zářivost barev
• zachovává tvar textilií, vhodné také pro fleecové 

oblečení
• obsahuje: 6× Sport

Doporučená prodejní cena 
229 Kč

• balení 6 kapslí na odolné skvrny
• pomáhá odstranit i silné znečištění, jako jsou 

např. skvrny od mastnoty nebo ovoce
• vhodný na bílé i barevné prádlo
• obsahuje: 6× Booster

Doporučená prodejní cena 
229 Kč

• dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé 
prádlo

• díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné 
dávkování

• vynikající schopnost odstraňování skvrn 
i při nízkých teplotách

• obsah: 1,4 l pro 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
399 Kč

• dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé 
prádlo bez parfemace a barviv

• díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné 
dávkování

• vynikající schopnost odstraňování skvrn 
i při nízkých teplotách

• obsah: 1,44 l pro 36 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
429 Kč

• dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé 
prádlo bez parfemace a barviv

• díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné 
dávkování

• vynikající schopnost odstraňování skvrn 
i při nízkých teplotách

• obsah: 1,44 l pro 63 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
429 Kč

• balení 9 kapslí na vlnu a další jemné prádlo
• speciální složení s pšeničnými proteiny 

a formulkami na ochranu barev
• komponenty chránící vlákna před zplstnatěním
• obsahuje: 9× WoolCare

Doporučená prodejní cena 
229 Kč

• balení 6 různých kapslí
• kapsle s pracími prostředky: Sport, DownCare, 

WoolCare a CottonRepair
• kapsle s ošetřujícím prostředkem: aviváž Aqua
• kapsle s doplňkovým prostředkem: Booster na silné 

znečištění

Doporučená prodejní cena 
229 Kč

• balení 6 kapslí pro péřové textilie
• zachovává elasticitu a prodyšnost peří
• efektivní čištění a šetrná péče díky lanolinu
• peří se neslepuje a zůstává nadýchané
• obsahuje: 6× DownCare

Doporučená prodejní cena 
229 Kč

• balení 9 kapslí s aviváží Aqua
• obzvláště vhodné na froté oblečení
• pro měkké a hebké prádlo a svěží vůni
• obsahuje: 9× aviváž

Doporučená prodejní cena 
199 Kč

• balení 3 kapslí speciálního impregnačního 
prostředku na závěrečnou úpravu textilií

• impregnuje sportovní oblečení proti vlhku, větru 
a nečistotám

• zachovává prodyšnost textilií
• na prvotní ošetření doporučujeme speciální 

prostředek Miele Outdoor
• obsahuje: 3× ImpraProtect

Doporučená prodejní cena 
439 Kč

• balení 6 kapslíspeciálního pracího prostředku 
na outdoorové a funkční oblečení

• čistí šetrně a efektivně do hloubky vláken
• vhodný na membránové textilie
• zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních 

tkanin
• obsahuje: 6× Outdoor

Doporučená prodejní cena 
229 Kč
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Odvápňovač pro pračky a myčky Čisticí prostředek IntenseClean

Outdoor

WoolCare

• tekutý prací prostředek na vlnu a jemné prádlo
• speciální složení s pšeničnými proteiny 

a formulkami na ochranu barev
• komponenty chránící vlákna před zplstnatěním
• obsah: 1,5 l na 37 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
449 Kč

Sport

• speciální prací prostředek na sportovní oblečení
• neutralizuje nepříjemné pachy
• šetrně čistí a pečuje o stálost barev
• zachovává tvarovou stálost i u fleecových textilií
• obsah: 250 ml na 13 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
399 Kč 
(do vyprodání zásob)

Vůně do sušičky

• pro svěží, dlouhotrvající vůni prádla po dobu 
až 4 týdnů

• pro příjemně hebké a provoněné prádlo
• varianta: Aqua, Nature, Cocoon a DryFresh
• obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklů sušení

Doporučená prodejní cena 
349 Kč

Peří

• speciální prací prostředek pro praní textilií plněných 
peřím

• zachovává elasticitu peří a prodyšnost péřového 
oblečení

• peří se zpětně promastí a zůstává nadýchané
• zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních 

tkanin
• obsah: 250 ml na 13 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
429 Kč

• vhodný pro důkladné vyčištění přístroje
• odstraňuje vápenaté usazeniny
• díky kyselině citrónové neutralizuje nepříjemné 

pachy
• použití dle potřeby 1–3× ročně
• obsah: 250 g (dávka na jedno použití)

Doporučená prodejní cena 
339 Kč

• efektivní čištění pračky nebo myčky zejména, 
je-li přístroj používán již delší dobu

• odstraňuje silné vápenaté usazeniny a zbytky 
mastnoty

• odstraňuje nepříjemné pachy
• použití dle potřeby 1–3× ročně
• obsah: 200 g (dávka na jedno použití)

Doporučená prodejní cena 
379 Kč

Aviváž Sport 1,5 l*

• obzvláště vhodné na froté prádlo
• pro měkké, hebké prádlo a svěží vůni
• zabraňuje vzniku elektrostatického náboje při sušení
• obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
299 Kč

• speciální prací prostředek na sportovní oblečení
• neutralizuje nepříjemné pachy
• šetrně čistí a pečuje o stálost barev
• zachovává tvarovou stálost i u fleecových textilií
• obsah: 1,5 l na 30 cyklů

Doporučená prodejní cena 
399 Kč

• speciální prací prostředek na outdoorové a funkční 
oblečení

• čistí šetrně a efektivně do hloubky vláken
• vhodný na membránové textilie
• zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních 

tkanin
• obsah: 250 ml na 13 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
399 Kč 
(do vyprodání zásob)

Prací  a ošetřu j íc í  prostředky

UltraColor

• tekutý prací prostředek na barevné prádlo
• obsahuje speciální formule chránící barvy
• vynikající schopnost odstraňování skvrn 

i při nízkých teplotách
• obsah 1,5 l na 27 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
299 Kč

Čisticí kartuše TwinDos Care

• k čištění dávkovací jednotky TwinDos
• po delší době nepoužívání (cca 2 měsíce)

Doporučená prodejní cena 
379 Kč

UltraWhite

• sypký prací prostředek na bílé, světlé a silně 
znečištěné stálobarevné barevné prádlo

• vynikající schopnost odstraňování skvrn 
i při nízkých teplotách

• obsah: 2,7 kg na 49 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena 
659 Kč

* dostupnost 1/2023
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Př ís lušenstv í

Montážní souprava WTV 501

Montážní souprava WTV 512

Koš do sušičky prádla TK 111

Podstavec se zásuvkou WTS 510

Dvojitá přípojka odpadu se zpětnou 
klapkou CZGIE001

Nástavec pro tekuté prací prostředky 
EFW 100

Koš do sušičky prádla TRK 555 (obr.)

Prázdný zásobník 1 Prázdný zásobník 2

Montážní souprava WTV 502 Montážní souprava WTV 511

• pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
• bez pracovní desky
• výška 2,5 cm
• pro pračky řady W1
• kombinace se sušičkou řady T1 ChromeEdition

Doporučená prodejní cena 
1 790 Kč

• pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
• se zásuvkou a pracovní deskou
• výška 12 cm
• pro pračky řady W1
• kombinace se sušičkou řady T1 WhiteEdition

Doporučená prodejní cena 
6 390 Kč

• pro sušičky řady T 7000, T 8000, T 9000

Doporučená prodejní cena 
2 290 Kč

• spousta úložného prostoru např. na prací 
prostředky

• vhodné pro samostatně stojící pračku nebo sušičku
• výška 35 cm
• pro pračky řady W1 a sušičky řady T1

Doporučená prodejní cena 
16 290 Kč

• k připojení odpadu z pračky a sušičky do jednoho 
podomítkového sifonu

Doporučená prodejní cena 
690 Kč

• pro optimální dávkování při praní s předepírkou 
nebo časovou předvolbou

• pro pračky W1 a pračky se sušičkou WT1 od ledna 
2020

• ideální i u přístrojů s TwinDosem pro speciální prací 
prostředky

• k použití do přihrádky na hlavní praní

Doporučená prodejní cena 
490 Kč

• pro sušení textilií, které mohou být sušeny v su-
šičce, ale je pro ně lepší, když se neotáčí v bubnu 
(např. obuv, plyšové hračky)

• pro sušičky řady T1

• doplnitelný zásobník o objemu 1,5 l pro pračky W1 
TwinDos

• pro dávkování jiných tekutých pracích prostředků
• pro možnost využití nutno zakoupit také zásobník 2

Doporučená prodejní cena 
889 Kč

• doplnitelný zásobník o objemu 1,5 l pro pračky W1 
TwinDos

• pro dávkování jiných tekutých pracích prostředků
• pro možnost využití nutno zakoupit také zásobník 1

Doporučená prodejní cena 
889 Kč

• pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
• bez pracovní desky
• výška 2,5 cm
• pro pračky řady W1
• kombinace se sušičkou řady T1 WhiteEdition

Doporučená prodejní cena 
1 790 Kč

• pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
• se zásuvkou a pracovní deskou
• výška 12 cm
• pro pračky řady W1
• kombinace se sušičkou řady T1 ChromeEdition

Doporučená prodejní cena 
6 390 Kč
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Miele, spol. s r. o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz

Zákaznická servisní linka
800 MIELE1
(800 643 531)

Internet
www.miele.cz

Miele e-shop
shop.miele.cz

Miele Experience Center
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111– 3
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center
Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555 – 6
E-mail: praha@miele.cz

(D)   Miele & Cie.KG, Gütersloh 

(A)   Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg

(AUS)  Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne

(B)   N   .V. Miele S.A., Mollem

(CDN)  Miele Limited, Vaughan/Ontario

(CH)  Miele AG, Spreitenbach

(CL)   Miele Ltda., Santiago de Chile

(CN)   Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai

(DK)   Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen

(E)   Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid

(EST)   Miele OÜ, Tallinn

(F)   Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris

(FIN)   Miele Oy, Vantaa/Helsinki

(GB)   Miele Company Ltd., Abingdon

(GR)   Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen

(H)   Miele Kft., Budapest

(HK)   Miele Hong Kong Ltd., Hongkong

(HR)   Miele d.o.o., Zagreb

(I)   Miele Italia G.m.b.H., Eppan

(IND)   Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi

(IRL)   Miele Ireland Ltd., Dublin

(J)   Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio

(KZ)   Miele LLP, Almaty

(L)   Miele s.à.r.l., Luxemburg

(LT)   Miele Appliances UAB, Vilnius

(LV)   Miele SIA, Riga

(MAL)  Miele Sdn Bhd, Malaysia

(MEX)  Miele S.A. de C.V., Mexiko City

(N)  Miele AS, Rud/Oslo

(NL)  Miele Nederland B.V., Vianen

(NZ)  Miele New Zealand Ltd., Auckland

(P)  Miele Portuguesa Lda.,

  Carnaxide/Lissabon

(PL)   Miele Sp. z o. o., Warschau

(RO)   Miele Appliances SRL, Otopeni

(ROK)   Miele Korea Ltd., Seoul

(RU)   OOO Miele CIS, Moskau

(S)   Miele AB, Solna/Stockholm

(SGP)   Miele Pte. Ltd., Singapur

(SK)   Miele s.r.o., Bratislava

(SLO)   Miele d.o.o., Ljubljana

(SRB)   Miele d.o.o., Belgrad

(TR)   Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul

(UA)   Miele LLC, Kiew

(UAE)   Miele Appliances Ltd., Dubai

(USA)   Miele, Inc., Princeton/New Jersey

(ZA)   Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Jistota originálu

Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice


