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 „FashionMaster“ žehlí snadněji – díky pro Miele typické 
voštinové struktuře  
 
FashionMaster od Miele je parní žehlicí systém s aktivním žehlicím stolem  
a patentovaným sklápěcím mechanismem 1-2-Lift, který umožňuje rozložení  
a opětovné složení přístroje bez jakékoli námahy, a dalšími exkluzivními 
funkcemi. K nim patří automatické odvápnění, funkce proplachování a Steamer. 
Žehlička s voštinovou strukturou následuje velký úspěch voštinových bubnů  
v pračkách a sušičkách Miele a perfektně tak doplňuje koncept optimální péče 
o prádlo. FashionMaster se vyrábí v závodě Miele v Lehrte. 
 
Obzvláštní rafinovanost systému FashionMaster je hned zřejmá při jeho rozložení  
a opětovném složení: patentovaný systém 1-2-Lift zajišťuje okamžitý úspěch. 
Charakteristická je konstrukce ve tvaru X se stojnou nohou, kterou lze rozložit v pouhých 
dvou krocích, bez ohýbání zad a bez větší námahy. Díky plynovému pístu lze žehlicí systém 
snadno a přesně nastavit do individuální pracovní výšky. A pak můžete začít, protože – až na 
oblečení – je vše hotovo. Dva úložné prostory ukrývají žehličku a doplňky tak, aby byly 
všechny potřebné komponenty připraveny k okamžitému použití. 

K vybavení aktivního žehlicího systému patří ventilátor, který umí jak odsávat páru, tak 
nafouknout vzduchový polštář mezi prádlem a stolem. Extrakce páry zajišťuje, že pára může 
proniknout do textilie a optimálně redukuje tvorbu kondenzátu z žehlicího prkna. Mimo to 
fixuje tkaninu tak, že pevně drží na pracovní ploše. Díky vzduchovému polštáři může být 
účinně zabráněno protlačení švů při žehlení. Také jemná textilní vlákna, jako je angora, 
mohou být jemně a šetrně vyžehlena, aniž by došlo k jejich zploštění. Právě naopak: po 
vyžehlení jsou krásně nadýchaná. Ani volánky nejsou sežehlené, ale získají dokonalý 
vzdušný tvar. Automatické zapínaní a vypínání je velmi přesné: použije-li se pára, spustí se 
ventilátor, který se při přestávkách v žehlení opět automaticky vypne. 

Žehlička je vybavena voštinovou plochou a navazuje na úspěch voštinových bubnů u praček 
a sušiček Miele. Osvědčený princip zaoblené voštinové struktury zajišťuje, že je pára 
optimálně rozdělována po celé žehlicí ploše. Tento parní film dovoluje žehličce měkce 
klouzat po textiliích a zajišťuje perfektní výsledek. Žehlička má nově zaoblené rohy. To 
přispívá k lepším kluzným vlastnostem a usnadňuje hladký chod v obtížných místech, jako 
jsou například manžety. 

FashionMaster neustále zajišťuje dobrou péči o prádlo, a to v dlouhodobém horizontu.  
V závislosti na tvrdosti vody a množství odpařené vody přístroj automaticky vypočítá časový 
interval mezi odstraněním vodního kamene. Informuje uživatele v dostatečném časovém 
předstihu o potřebě odstranění vodního kamene a nechává na jeho výběru, kdy toto 
odstranění provést. Automatické odvápnění je k dispozici výhradně u Miele. 

Exkluzivní funkcí Miele je také automatický proplach. Výpočet proplachovacích intervalů 
provádí FashionMaster podle množství odpařené vody. Proplachování zbaví parní generátor 
minerálních zbytků z odpařené vody. 
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Dalším rysem přístroje Miele FashionMaster je vysoký tlak páry, což je zvláště důležité pro 
silné, pevné materiály, jako je džínovina nebo len, stejně jako pro napařování pověšených 
textilií. Napařovací systém dosahuje tlaku 4 bary, což zaručuje dosažení perfektních 
výsledků. 
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