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Na veletrhu IFA 2016 Miele představilo svůj první bezsáčkový 
vysavač 

Gütersloh / Berlín, 1. září 2016 
Vysávání bez sáčku, ale s vynikajícím čisticím výkonem a komfortním vyprazdňováním 
zásobníku na prach – tak představilo Miele svoji novinku na veletrhu IFA v Berlíně. 

Segment bezsáčkových vysavačů byl pro vedoucího výrobce klasických podlahových vysavačů 
dlouho tabu: „Vysávání bez sáčku dlouho nebylo na takové úrovni, aby mohlo vyhovovat požadavkům 
zákazníků Miele na výkon, komfort a hygienu,“ shrnuje Frank Jüttner, vedoucí distribuce v Německu. 
Protože ale stále přibývalo zastánců tohoto způsobu vysávání, inženýři Miele o to usilovněji pracovali 
na překonání těchto typických nedostatků. 

S úspěchem: „Nyní můžeme našim zákazníkům nabízet přístroje, které mají vynikající sací výkon  
a tichý provoz, nepráší se z nich při vyprazdňování a splňují veškerá další očekávání,“ řekl Jüttner  
na tiskové konferenci „Innovations Media Briefing“ (IMB) na veletrhu IFA v Berlíně. Vysavač Blizzard 
CX1 je navržen a vyroben v závodě Miele v Bielefeldu. Je testován na 20letou životnost, vizuálně se 
jasně odlišuje od konkurenčních produktů a je nabízen za atraktivní ceny. Na další podrobnosti se lze 
informovat na veletrhu IFA. 

Další novinkou v sortimentu Miele je kompletně nově navržená pračka se sušičkou. S až osmi 
kilogramy kapacity náplně lze v následujícím cyklu sušení bez přerušení vysušit až pět kilogramů 
prádla, aniž by byl nutný jakýkoli manuální zásah. To odpovídá běžné potřebě domácnosti. Současně 
nový přístroj Miele WT1 nabízí všechny důležité komfortní funkce, jimiž se samostatné pračky  
a sušičky Miele řady W1 a T1 odlišují od konkurence – včetně dvoufázového automatického 
dávkování TwinDos. 

Nejkomfortnější pračka se sušičkou na trhu 

Efektivní a rychlý proces praní PowerWash 2.0 se v kombinaci s programem Quick Power Wash&Dry 
postará o čtyři kilogramy čistého a suchého prádla za méně než tři hodiny. Na pět kilogramů stačí  
o půl hodiny déle. WT1 je k dispozici také s TwinDos, jediným integrovaným dávkovacím systémem 
pro dvoufázový tekutý prací prostředek na světě. I silně znečistěné prádlo bude nakonec vždy 
dokonale čisté. 

V závislosti na vybavení je možné WT1 připojit bezdrátovou sítí k internetu, pomocí bezplatné Miele 
aplikace a bez dalšího hardwaru. Pokud v zásobníku dochází prací prostředek, TwinDos automaticky 
podá zprávu na mobilní telefon nebo tablet a nabídne pohodlné objednání nové náplně. „Žádná jiná 
pračka se sušičkou neumí automaticky dávkovat a zároveň používat co nejkratší programové časy,“ 
shrnuje Frank Jüttner. 

Rodinná pohostinnost a ocenění 

Hosté veletrhu IFA najdou Miele na známém stánku v hale 2.1., s více než 400 přístroji na 3 000 
čtverečních metrech. Více než 250 produktových poradců, obchodní vedoucí, back-office personál  
a servisní technici pomáhají lidem cítit se vítáni a kompetentně poradí odborným návštěvníkům  
i koncovým zákazníkům. O odlehčenou a zároveň informativní prezentaci výrobků se v uvolněné 
atmosféře starají akrobatická vystoupení a další show na jevišti a ve výstavním prostoru, stejně jako  
v „Chemické laboratoři Miele“. 

 

 

 

 



Foto 1: 
Vzbuzuje zvědavost: skica nového bezsáčkového vysavače Blizzard CX1, který Miele představuje  
na veletrhu IFA. (Foto: Miele) 

Foto 2: 
Nová pračka se sušičkou Miele WT1 s kapacitou až osm kilogramů prádla suší bez přerušení až 5 
kilogramů prádla. Současně nový přístroj Miele WT1 nabízí všechny důležité komfortní funkce, jimiž 
se samostatné pračky a sušičky Miele řady W1 a T1 odlišují od konkurence – včetně dvoufázového 
automatického dávkování TwinDos. (Foto: Miele) 
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