
Miele poprvé ve své historii představuje parní žehlicí systém s aktivním žehlicím stolem. Patentovaný systém
1-2-Lift pro snadné rozložení a složení, stejně jako exkluzivní výbava přesvědčí začátečníky i profesionály.
K výbavě patří funkce automatického odvápňování, proplachování či Steamer. Díky patentované voštinové
struktuře žehlicí plochy se systém řadí k úspěšným pračkám a sušičkám Miele s voštinovými bubny a doko -
nale tak završuje optimální péči o prádlo – se značným usnadněním žehlení ve srovnání s běžnými modely.

Z hlediska pohodlí se parní žehlicí systémy nacházejí na špici: od klasické žehličky, u níž se voda odpařuje na horké
žehlicí ploše, přes žehlicí systém s externím vyvíječem páry až po parní žehlicí systém s aktivním žehlicím stolem
v čele vývoje. Žehlička, vyvíječ páry a žehlicí stůl tvoří společně kompaktní celek a představují tak řešení „All-in-one“.

Takový je i model B 1847, který svojí snadnou manipulací přesvědčí již během přepravy. Přístroj lze snadno přinést
z místa uložení do požadovaného pracovního prostoru. Díky pojezdovým kolečkům je flexibilní a pohyblivý, hladce
se vyhne nábytku, a dokonce ani případné schody nepředstavují žádnou překážku.

Obzvláštní sofistikovanost FashionMasteru je zřejmá již při rozložení a složení: patentovaný systém 1-2-Lift zaručuje
jednoznačný úspěch. Díky charakteristické kombinaci zkřížených ramen a věže jej rozložíte v pouhých dvou krocích,
bez námahy, a navíc šetříte svá záda! Plynové písty zvednou žehlicí stůl jednoduše a přesně do pohodlné pracovní
výšky. A pak můžete začít, protože – až na prádlo – je vše kompletně připraveno. Ve dvou přihrádkách je uložena
žehlička a příslušenství, tak aby všechny části byly připraveny k použití.

K vybavení aktivního žehlicího stolu patří ventilátor, který může odsávat páru nebo nafouknout vzduchový polštář.
Odsávání páry zajišťuje, že pára pronikne do tkaniny a optimálně snižuje kondenzaci vody na žehlicím stole. Kromě
toho se textilie na žehlicím stole fixují, takže zůstávají na svém místě. Se vzduchovým polštářem pod potahem
žehlicího stolu lze účinně předcházet prožehlení švů. Také jemná textilní vlákna, jako je například angora, lze žehlit
šetrně a jemně, aniž by slehla. Právě naopak: po vyžehlení přesvědčují svojí obzvláštní měkkostí. Ani volánky nejsou
problémem, díky vzduchovému polštáři snadno a rychle získají nadýchaný tvar. Automatické zapnutí a vypnutí
se stará o přesné použití: jakmile je použita pára, ventilátor se zapne – a opět se po krátké době vypne, pokud
si u žehlení uděláte přestávku.

Žehlička je vybavena patentovanou voštinovou žehlicí plochou a navazuje na úspěch voštinového bubnu u praček
a sušiček Miele. Osvědčený princip zaoblené voštinové struktury zajišťuje optimální rozdělení páry po celé žehlicí
ploše. Díky parnímu filmu žehlička hladce klouže po tkanině a poskytuje zaručený a perfektní výsledek žehlení.

FashionMaster se sám stará o trvalé udržení této dokonalosti. V závislosti na tvrdosti vody a na množství odpařené
vody přístroj automaticky vypočítá interval odvápnění. Včas informuje uživatele o jeho nutnosti a ponechává na něm
rozhodnutí, kdy jej provede. Funkce automatického odvápňování nabízí výhradně Miele.

Rovněž exkluzivně u Miele najdete funkci automatického proplachování. FashionMaster provede výpočet intervalu
proplachování na základě množství odpařené vody. Propláchnutí zbaví vyvíječ páry uvolněných minerálních zbytků
z odpařené vody.

Další předností přístroje Miele FashionMaster je vysoká výkonnost napařování, což je velmi užitečné zvláště při
žehlení pevných a silných materiálů, jako jsou džínovina nebo len, stejně jako při napařování pověšených textilií.
Napařovací žehlicí systém Miele dosahuje výkonu tlaku 4 bary.
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FashionMaster B 1847 disponuje dvěma stupni výkonnosti ventilátoru a také potahem žehlicího stolu z aramidu,
který je velmi odolný vůči vysoké teplotě. Navíc je tento model vybaven exkluzivním Steamerem Miele. Ten je ideální
pro žehlení pověšených oděvů, jako jsou například šaty nebo saka. Steamer se šikovně a lehce postará o bezchybně
hladký výsledek. Riziko lesklých míst, způsobených neopatrným kontaktem s textilií, je vyloučeno díky tomu, že
Steamer pracuje bez využití horké žehlicí plochy. Vlákna jsou jemně napřímena díky využití kartáče, který zajišťuje
optimální a bezpečný odstup od textilií.
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