
Gütersloh / Berlín, 4. září 2013. – Sušičky, které Miele představuje na veletrhu IFA, jsou úspornější než jejich

předchůdci a suší prádlo ještě šetrněji. Kromě toho nová funkce SteamFinish dále snižuje potřebu žehlení.

Všechny modely jsou vybaveny technologií tepelných čerpadel a třídou energetické účinnosti A+ nebo vyšší.

Díky zcela novému designu, jehož nejnápadnějším rysem jsou průhledná dvířka, nové sušičky vizuálně ladí

s pračkami řady W1.

Méně námahy při žehlení díky funkci SteamFinish – to je hlavní rys technické inovace sušiček Miele. Voda z nádrže

na kondenzát je vstřikována do bubnu a ihned přeměněna v páru díky horkému procesnímu vzduchu. Tímto se textilní

vlákna ve směru pohybu bubnu vyhladí a protáhnou. Tato vlastnost je velmi užitečná zejména při přípravě prádla pro

žehlení, nebo když bylo prádlo uloženo v zavazadle nebo je jen málo používané a je potřeba jej provětrat. Miele nabízí

tuto komfortní funkci pod názvem „napařování“ a je ideálním doplňkem k nové funkci „předžehlení“ u praček Miele.

V závislosti na modelu je sušička řady T1 vybavena novým motorem ProfiEco. Bezkartáčový motor s permanentními

magnety je nejen výkonný, tichý a neopotřebuje se, ale je také velmi úsporný (třída energetické účinnosti A++). Mimo

to nabízí ukazatel Eko informace přehled o spotřebě energie sušičky. Kromě indikace spotřeby elektrické energie je

zde také ukazatel filtru na textilní vlákna, protože čistý filtr udržuje nízkou spotřebu a krátké programové časy.

Uživatelské rozhraní je opticky sladěno s pračkou, je přehledně uspořádáno a provozní logika směřuje zprava doleva.

Bílý text na černém pozadí zajišťuje snadné prohlížení displeje. Novinkou jsou také průhledná dvířka, což významně

přispívá k celkovému harmonickému sjednocení pračky a sušičky. Nově umístěný sítový filtr lze vyjmout v jednom

kroku. Všechny nové sušičky nabízejí exkluzivní funkci FragranceDos, která přináší svěží vůni do prádla (vůně „Aqua“,

„Cocoon“ nebo „Nature“). Držák na flakón s vůní je umístěn na dobře viditelném místě v oblasti dvířek. To umožňuje

snadnější kontrolu naplnění a snadnější změnu intenzity vůně. Díky nové funkci EasyOpen lze otevřít dvířka pouhým

tahem a bez potřeby elektrické energie.

Stejně tak jsou všechny nové sušičky řady T1 vybaveny osvědčenou a u Miele exkluzivní funkcí PerfectDry. Tato funkce

při kontrole vlhkosti zohledňuje obsahu vápníku ve vodě a zabraňuje přesušení nebo nedosušení prádla. Takové přesné

měření chrání textilie, šetří čas a náklady na energii. Ochrana prádla je podporována vylepšeným voštinovým bubnem

s větší strukturou voštin, většími a jinak uspořádánými rameny a také pozměněným rytmem zpětného chodu.

I nadále je přirozeně pro kvalitu Miele důležité, že nová generace sušiček je navržena a testována na životnost 20 let.
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