
Kvalitu přístrojů Miele pravidelně potvrzují vítězství v nezávislých testech po celém světě. Nejnovějším přírůstkem
do rodiny těchto šampiónů je pračka W 3371 z Edice 111, která byla představena speciálně k 111. výročí péče 
o prádlo Miele.

V testu 11 praček s předním plněním a kapacitou bubnu až 8 kg prádla a 8 praček s vrchním plněním

se pračka Miele W 3371 z Edice 111 umístila na prvním místě.

…„Vítězem testu s celkově nejlepším hodnocením mezi oběma typy praček je předem plněná Miele W 3371 Edition 111
(dobře, 22 900 Kč), která jako jediná získala při hodnocení pracího účinku „velmi dobře“. Také vymáchat prádlo dovede
nejlíp…“
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Perfektně vybavená pračka za příznivou cenu

Pračka W 3371 je vybavena patentovaným voštinovým bubnem až na 7 kg, který se díky své struktuře připomínající
včelí plástve postará o nejšetrnější péči i o to nejjemnější prádlo. Množstevní automatika zajišťuje automatickou spo-
třebu vody a energie. Pračka disponuje mnoha praktickými funkcemi i programy, jako je Automatika plus, Bavlna,
Snadno ošetřovatelné, Expres 20, Tmavé prádlo / jeans, Program pro ruční praní vlny, Košile apod. Jistě oceníte také
automatické čištění zásobníku na prášek, komfortní ovládání, atraktivní design, chromová dvířka či emailovanou
přední stěnu.

Samozřejmostí jsou bezpečnostní systémy – systém Watercontrol, testovací program pro servisní službu či indikace
různých kontrolních funkcí. Pračka je vhodná pro věžové uspořádání se sušičkou, které vám uspoří mnoho místa
v koupelně či technické místnosti. Doporučená cena pračky je 22 900 Kč.

Pračky Miele jsou nejspolehlivější

Zatímco redaktoři dTestu hodnotili kvalitu praček, čtenáři odpovídali v dotazníku zaměřeném na spolehlivost praček.
Kromě poruchovosti se zjišťovalo také to, co respondenty nejvíce trápí. Vítězství opět připadlo pračkám Miele, které
považuje za nejspolehlivější celých 98 % čtenářů! Značka Miele si tak vysloužila ocenění „velmi spolehlivá“ a nechala
za sebou s přehledem dalších 11 značek praček. Kvalita se zkrátka vyplatí – především vám.

Proč jsou přístroje Miele tak často nejlepší?

Odpověď musíme hledat už na počátku výroby. Tam, kde spousta výrobců užívá jako komponenty levné plasty, jsou
u Miele součásti z kovu a kvalitních plastů. Využívání nejmodernějších technologií, úspora energií a testování všech
přístrojů na dobu životnosti 20 let jsou pak jen potvrzením povědomí o Miele jako o jedné z celosvětově nejkvalitněj-
ších značek domácích přístrojů. I díky tomu byla nedávno zvolena značka Miele v Německu jako „nejlepší

značka všech dob“.
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