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Pro jakou variantu se uživatel rozhodne, to záleží na osobních preferencích, říká dr. Dr. Markus Miele, jeden

ze dvou spoluvlastníků výrobce domácích spotřebičů stejného jména. Pravnuk zakladatele firmy představuje

na veletrhu IFA její nejvýznamnější novinku – bezsáčkový vysavač „Blizzard CX1“.

Na veletrhu IFA 2016 představila firma Miele svůj první bezsáčkový vysavač. Jste spokojeni s výsledkem?

Markus Miele: Ano, protože jsme přesvědčeni, že Blizzard CX1 je vysavač, který splňuje příslib naší značky „Vždy
lepší“.

Pokud se zaměříme na bezsáčkové vysavače, mezi známými výrobci jste jedni z posledních, kteří jej začali

vyrábět. Proč jste čekali tak dlouho?

Když se tyto vysavače objevily na trhu, byly čisticí výkon a snadnost použití, zejména s ohledem na hygienu při
vyprazdňování, zcela nedostatečné. Ale samozřejmě jsme zaznamenali, že výrobci s postupem času dosáhli pokroku
a fanoušků bezsáčkových vysavačů neustále přibývá. Takže naši inženýři usilovně pracovali na co možná nejúpl -
nějším odstranění technických nedostatků tohoto typu přístrojů. A myslím si, že se nám to podařilo.

Co konkrétně stálo za tou výzvou?

Aby bylo možné účinně oddělit prach od vzduchu, ve většině bezsáčkových vysavačů je vzduch veden mnoha
drobnými cyklony. V důsledku toho je zapotřebí mnoho ohybů, kterými vzduch prochází. Takový provoz je hlučný
a spotřebuje mnoho energie. Kromě toho je často nemožné regulovat sací výkon, protože takzvané multicyklonové
vysavače vyžadují konstantní proudění vzduchu. A pak je tu samozřejmě obávaný oblak prachu při vyprazdňování
vysavače…

Co tedy Miele dělá jinak?

Za prvé jsme se rozhodli pro takzvanou monocyklonovou metodu, kdy je vzduch veden v jediné, mnohem větší
cykloně. To umožňuje velmi dobrý čisticí výkon a zároveň není přístroj hlučný – a Blizzard CX1 lze pohodlně regulovat
ve čtyřech stupních. Za druhé, víceúrovňový filtrační systém zajišťuje zvlášť pečlivé oddělení jemných prachových
částic, takže do vyprazdňovacího zásobníku se dostanou jen hrubší, méně prašné částice. A za třetí, jednotlivé
komponenty jsou navrženy tak, aby bylo možné úplné vyprázdnění zásobníku na prach bez kontaktu s nečistotami.

Přesto: na tomto trhu se setkáte s dlouhodobě zavedenými konkurenty. Neujel tento vlak už dávno?

Ne, nároční zákazníci, kterým záleží na kvalitě, výkonu a komfortu, si nevybírají podle doby uvedení produktu na trh.
Rád bych všem doporučil, aby si nechali Blizzard CX1 předvést a porovnali jej s běžnými přístroji. Už teď se těším na
zpětnou vazbu. Mimochodem, Blizzard je vyvinut a vyroben v závodě Miele v Bielefeldu – a samozřejmě je testován
na 20letou životnost, a to při základním provozním způsobu 45 minut týdně a 5 000 vyprázdněních vysavače.

Pokud vysavač Blizzard tolik přesvědčuje výsledkem čištění a jednoduchostí provozu, jak říkáte – nestanou

se sáčkové vysavače pomalu nadbytečnými?

Opět platí, že odpovědí je rozhodně ne. Pokud jde o hygienické zacházení při vyprazdňování vysavače, prvotřídní
sáčkové vysavače, které Miele nabízí s velkým úspěchem, zůstávají i nadále bezkonkurenční. A také v měření výkonu
při vysávání koberců s přehledem vedou klasické vysavače. Oproti tomu bezsáčkové vysavače mají menší provozní
náklady. Mnoha uživatelům se také líbí, že okamžitě vidí výsledek vysávání v zásobníku na prach. To, jakou variantu
si zvolíte, je věc osobní preference, téměř bychom mohli říct, že je to „otázka vyznání“. Je důležité, že Miele může
svým zákazníkům nabídnout obě varianty vynikajících vysavačů ve svém sortimentu.

Vysávání se sáčkem, nebo bez něj?
Šest otázek pro Markuse Mieleho
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