
Miele představuje na veletrhu IFA pračky a sušičky, které stanovují nové standardy výkonu, péče o prádlo

a snadné obsluhy. U praček je tomu tak díky světově exkluzivní metodě zajišťující lepší provzdušnění prádla.

K tomu se přidává integrovaný automatický dávkovač, který rovněž nabízí jen Miele. Všechny pračky jsou

zařazeny do třídy energetické účinnosti A+++, pojmou nejméně osm kilogramů prádla a odstřeďují při 1 600

otáčkách za minutu. Všechny sušičky jsou vybaveny úspornou technologií tepelných čerpadel. Modely řady

W1 a T1 budou na českém trhu v prodeji začátkem příštího roku.

Technickým středobodem nové výkonné metody praní PowerWash, které známý institut wfk v Krefeldu přiřknul alespoň
desetiprocentní zvýšení účinnosti, je oběhové čerpadlo. Společně se speciálním rytmem praní a koordinovanou rotací
bubnu zajišťují, že prací prostředek rychleji proniká do prádla. Kromě toho nabízí Miele program QuickPowerWash,
který dosahuje skutečné čistoty i přes to, že netrvá ani jednu hodinu.

Dalším příspěvkem k efektivnějšímu využití pracího prostředku je automatické dávkování tekutého pracího pro -
středku TwinDos, které je integrováno do přístroje a ušetří až 30 procent pracího prostředku. TwinDos pracuje se
dvěma fázemi: v první fázi (Miele UltraPhase 1) prací prostředek odstraňuje nečistoty, jako jsou tuky a bílkoviny,
v druhé (Miele UltraPhase 2) odstraňuje odolné skvrny jako je červené víno nebo káva. V jaké míře bude ta která fáze
použita, závisí na druhu a množství prádla. Díky tomuto dvoufázovému systému, který nabízí exkluzivně Miele, může
být dosaženo vynikajících výsledků nejen u barevného, ale také u bílého prádla.

TwinDos je otevřený systém, který lze alternativně naplnit běžnými tekutými pracími prostředky nebo avivážemi jiných
výrobců.

Účinná a komfortní je také funkce CapDosing: umí jednoduše a čistě dávkovat a řídit spotřebu speciálního pracího
prostředku, aviváže nebo jiné přísady v přihrádce na aviváž. Přihrádka je samozřejmě také vhodná pro běžné komerční
detergenty (více informací o funkcích Power Wash, TwinDos a CapDosing viz také tiskovou zprávu 19/2013).

Miele současně potvrzuje svoji vůdčí roli v péči o prádlo: legendární patentovaný voštinový buben Miele bude pod -
statně vylepšen termo-voštinovým bubnem, který byl také přihlášen k patentování. Díky optimalizované struktuře 
povrchu s většími voštinami a nově tvarovanými spojeními bude s prádlem zacházeno ještě šetrněji a díky funkci 
předžehlení bude rovnoměrně hladké. Tím se snižuje žmolkování nebo vytažení nitek, stejně jako potřeba žehlení 
(viz také tiskovou zprávu 21/2013).

Dalším klíčovým tématem je ekologie: všechny pračky a sušičky řady W1 a také jeden model sušičky řady T1 jsou
vybaveny novým motorem ProfiEco. Jeho bezkartáčová technologie s permanentními magnety je nejen výkonná,
tichá a odolná vůči opotřebení, ale také velmi úsporná – a umožňuje zařazení do třídy energetické účinnosti A+++
u praní a třídy A v účinnosti odstřeďování.

Sušičky T1 jsou ideální v kombinaci s pračkami generace W1 a poskytují přesné sušení díky osvědčenému systému
PerfectDry s přesným monitorováním zbytkové vlhkosti s ohledem na tvrdost vody. Exkluzivní funkce FragranceDos

přináší prádlu svěží vůni (vůně „Aqua“, „Cocoon“ nebo „Nature“). Nová parní funkce SteamFinish poskytuje ideální
přípravu pro žehlení a může, v závislosti na druhu tkaniny, dokonce žehlení nahradit. Voštinový buben v sušičce má
nyní také větší voštinovou strukturu a nová promíchávací ramena pro optimální sušení a péči.

Nový motor ProfiEco je tak účinný, že bylo dosaženo třídy energetické účinnosti A++. Ukazatel spotřeby EcoFeedback, 
známý z praček Miele, nyní pomáhá mít přehled o spotřebě energie u sušiček. Kromě určení spotřeby energie je zde 
ukazatel filtru na textilní vlákna, protože čistý filtr udržuje nízkou spotřebu a zajišťuje krátké provozní časy (viz tiskovou 
zprávu 22/2013).

Oslnivá premiéra na veletrhu IFA: nové pračky a sušičky Miele

Tisková zpráva 18/2013

Nejlepší výsledky praní díky PowerWash, TwinDos a CapDosing / nové sušičky Miele pouze s tepelným čerpadlem /
dvě designové řady



www.miele.cz

Pračku a sušičku Miele nabízí ve dvou designových řadách: ChromeEdition odpovídá svými chromovanými dvířky
spíše klasickému vzhledu. Oproti tomu WhiteEdition je více zaměřena na lidi, které baví moderní design. Svými
zaoblenými a velkorysými bílými plochami má tato designová řada méně výrazný charakter spotřebiče a spíše
připomíná moderní funkční nábytek. V obou řadách mají dvířka sušičky průzory, vpravo umístěný otočný spínač
a středový displej, což dohromady vytváří celkový harmonický výraz. Nová struktura menu displeje umožňuje ještě
jednodušší a intuitivnější ovládání – ačkoli nové pračky a sušičky od Miele nabízejí mnoho dalších funkcí.

Konečně, Miele nekompromisně dodržuje příslovečnou kvalitu. Také pračky a sušičky nové generace W1 a T1 jsou
navrženy a testovány tak, aby měly životnost 20 roků. O to se, stejně jako vždy, starají odolně navržené a vyrobené
komponenty, které nabízí jen Miele, jako je držák vany z nerezové oceli, litinová protizávaží nebo smaltovaná čelní
stěna. Sušičky Miele bodují zejména nízkými ztrátami kondenzátu (třída účinnosti kondenzace A) a krátkými progra -
movými časy.

Spolu se začátkem roku 2013 představenými vestavnými spotřebiči generace 6000 tvoří přístroje pro péči o prádlo
řady W1 a T1 největší produktovou nabídku v historii společnosti.


