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Nový energetický štítek: Miele nabízí vysoký výkon  
i s méně watty 

Nový energetický štítek stanovuje nejen maximální příkon 900 W, ale klade také 
vyšší požadavky na zachycování prachu a hlučnost. I přes nové omezení Miele 
poskytuje svým zákazníkům pro každé použití vhodný přístroj. Přístroje EcoLine 
dosahují při velmi dobrém zachycování prachu energetické třídy A+, nejlepší 
schopnost vysávání při trochu vyšší spotřebě energie dosahují modely 
PowerLine. Technickou kompetenci prokazuje model s nejlepší třídou 
energetické účinnosti A+++, Complete C3 Green Energy EcoLine. 

Díky svým výkonným přístrojům a zákaznicky orientovanému portfoliu výrobků prodalo Miele 
v uplynulém obchodním roce poprvé více než 2,5 milionu vysavačů – a má tedy nesporně 
vedoucí postavení na trhu v Evropě. „S novými přístroji lze tuto pozici dále upevnit,“ říká 
Matthias Sander, produktový manažer segmentu přístrojů pro domácnost. Srdcem nové 
generace vysavačů je výkonný motor s účinností zlepšenou až o 25 %. Tento komponent byl 
vyvinut a vyrábí se v závodě Miele Euskirchen a zajišťuje trvale vysoký čisticí účinek při značně 
nižší potřebě energie. 

Úsporná a vysoká výkonnost je podporována řadou dalších součástí výbavy. Patří k nim 
podlahová hubice EcoTeQ Plus, která se používá téměř ve všech modelech EcoLine. Je 
koncipována pro zvláště důkladné zachycování prachu u nízkowattových přístrojů. Účinnost 
navíc podporuje nová teleskopická sací trubice se zvětšeným průřezem a tím sníženým 
průtokovým odporem. 

Speciálně pro nové energeticky účinné vysavače pokročilo Miele také ve vývoji svých sáčků. 
Nové sáčky HyClean 4D Efficiency jsou tvořeny materiálem s měkkou povrchovou strukturou, 
nyní ale ve více vrstvách pro ještě vyšší bezpečnost ohledně setrvání prachu v sáčku. Díky 
jinak skládaným bokům je prachový prostor využit až do posledního rohu. Nový, patentovaný 
Puzzle Filter ve vnitřním prostoru sáčku má zvýšenou úložnou kapacitu pro zvláště jemný 
prach. Všechna tato opatření zajišťují, že nové sáčky mají o 20 % delší provozní životnost. 
Navíc jsou vybaveny granulovaným aktivním uhlím, které redukuje zápachy až o 75 %  
– nezávisle potvrzeno ústavem Olfasense v Kielu specializovaným na měření pachů. 

Ve výsledku mají přístroje EcoLine energetickou účinnost od A+ do A+++, silné modely 
PowerLine jsou v třídě energetické účinnosti C. Prvotřídní postavení má Miele také mezi 
bezsáčkovými přístroji. Na veletrhu IFA 2017 společnost představuje několik modelů EcoLine 
konstrukční řady Blizzard CX1 s třídou energetické účinnosti A+. 
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Nový sortiment bude k dispozici po veletrhu IFA, jen Complete C3 Green Energy EcoLine 
přijde na trh v průběhu roku 2018. 

 


