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Na veletrhu IFA představuje Miele svoji inovovanou pračku v základní řadě, která je přizpůsobena aktuální

sérii W1. Pračka W1 Classic je mnohem elegantnější, komfortnější, rychlejší a také univerzálnější než

předchozí modely – a to za velmi atraktivní cenu. Vhodným doplňkem k této pračce je sušička s tepelným

čerpadlem T1 Classic, zařazená do třídy energetické účinností A++.

Stejně jako sesterské modely ve vyšší cenové třídě je nová W1 Classic vybavena vysoce účinným motorem ProfiEco

pro energetickou účinnost třídy A+++ a dobu trvání programu uvedeného na štítku kratší než tři hodiny. V závislosti

na modelu jsou hodnoty dokonce o deset procent nižší, než je energetická třída A+++. Poprvé je u modelů základní

třídy použita exkluzivní funkce Miele CapDosing, která prakticky dávkuje speciální prací prostředky či aviváže. Totéž

platí i pro T1 Classic a použití vůně v sušičce (funkce FragranceDos).

Pračky a sušičky s modelovým označením „Classic“ byly vždy charakterizovány zejména jednoduchým a přehledným

ovládacím panelem. „Abychom tyto silné stránky nadále podpořili, vyvinuli jsme speciálně pro W1 / T1 Classic

koncept ovládání s názvem DirectSensor,“ říká dr. Olaf Dietrich, vedoucí divize péče o prádlo Miele International. Zde

jsou nyní aktivovány všechny cykly praní a sušení a také spuštění nebo zastavení přístroje na otočném přepínači.

Jelikož tím odpadá tlačítko on / off a také elektrické otevírání dveří, je zde větší prostor pro legendu a ovládací panel

působí přehledněji a jednodušeji než u předchozích modelů.

Na levé straně otočného přepínače je velký displej, který ukazuje například teplotu, počet otáček při odstřeďování

nebo programovou volbu, jako je předpírka či krátký program. Požadovaná nastavení lze zvolit přímo pouhým

poklepáním na displej. Podsvícené jsou pouze ty možnosti, které mohou být užitečně kombinovány s dříve zvoleným

programem.

Modely W1 / T1 Classic zvládnou v závislosti na typu přístroje každý sedm nebo osm kilogramů prádla. Odložený

start a zobrazení zbývajícího času jsou standardní výbavou. To samé platí i pro další dva programy – „Outdoor“

a „Impregnace“, ve kterém je prádlo nejprve namáčeno v impregnačním prostředku a poté během sušení je tento

prostředek fixován. Samozřejmě že modely Classic jsou, stejně jako všechny ostatní pračky a sušičky Miele,

testovány na 20letou životnost.

Sušička A+++ za atraktivní cenu

U sušiček s tepelným čerpadlem je klíčovým kritériem koupě třída energetické účinnosti. Proto Miele na letošním

veletrhu IFA nabízí nejlepší možnou třídu A+++ také v důležité cenové kategorii 29 990 Kč.

Důležitá informace pro spotřebitele je nejen hodnota na energetickém štítku, ale také to, kolik elektřiny sušička

v každodenním životě skutečně spotřebuje. Roli zde hraje ochrana výměníku tepla před vlákny textilií. Čím více se

jich tam hromadí, tím déle sušení trvá a tím více energie se spotřebuje. Aby k tomu nedocházelo, používá Miele ve

všech modelech T1 kombinaci vysoce účinného a snadno čistitelného filtračního systému s bezúdržbovým

výměníkem tepla (technologie „EcoDry“). Dietrich k tomu říká: „Tento systém zajišťuje, že nečistoty se vůbec do

výměníku tepla nedostanou, a tato ochrana je tak účinná, že nízké hodnoty spotřeby jsou konstantní po celou dobu

životnosti přístroje.“

* Výpočet je založený na 10 000 (pračky) a 7 500 (sušičky) provozních hodinách (asi 7 programů týdně).

Miele dále pokračuje ve své ofenzivě cena-výkon u praček a sušiček
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Foto 1:

Nové modely W1 a T1 Classic jsou elegantní a kvalitně vybavené. Pračka nabízí například motor ProfiEco, krátké

programové časy a funkci CapDosing. Nové programy jsou „Outdoor“ a „Impregnace“. (Foto: Miele)

Foto 2:

Díky ovládání „Direct Sensor“ je ovládací panel přehledný a „čistý“, protože všechny programy praní a sušení, stejně

jako zapnutí / vypnutí přístroje se aktivují otočným přepínačem. Text na displeji je větší a lépe čitelnější. Ostatní

funkce lze zvolit na displeji. (Foto: Miele)
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