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Behoedzame wasbehandeling
Al ruim 111 jaar bewijst Miele telkens opnieuw haar des-

kundigheid en innovatieve vermogen op het gebied van 

behoedzame wasbehandeling. Een belangrijke mijlpaal is het 

gepatenteerde1) Miele SoftCare-System. Dit is een gepaten-

teerd was-, spoel-en centrifugeproces, waarin gebruik wordt 

gemaakt van de unieke SoftCare-trommel. De SoftCare-

trommel van Miele voorkomt slijtage van uw wasgoed vrijwel 

geheel. Een geheel nieuwe manier van wassen die opti-

male bescherming biedt tegen slijtage. Door het speciale 

honingraatpatroon van de SoftCare-trommel en de kleine 

perforaties ontstaat tussen het textiel en de trommelwand 

een waterfilm. Het wasgoed glijdt daardoor zachtjes door de 

trommel, zodat kleding nauwelijks kreukt en minder slijt.

  Uw wasgoed blijft langer mooi

  Nauwelijks kreukvorming 

  Optimale wasgoedbescherming

Wasautomaten voorladers 

50% minder strijktijd 
Met het Miele-stoomsysteem SteamCare verminderen de 

Miele-wasautomaten de strijktijd tot wel 50%. Door het 

samenspel van het waterreservoir, het verwarmde stoom-

aggregaat en de unieke temperatuurvoeler is een op

het textiel afgestemd gladstomen mogelijk. Er zijn drie 

verschillende stoommogelijkheden te gebruiken: krachtige 

stoomstoten, constante stoomtoevoer of een combinatie van 

deze twee. Op die manier kunt u zelfs lastig te strijken en 

tere kledingstukken behoedzaam gladstrijken.

  50% minder strijktijd 

  Voor elke textielsoort het juiste stoomproces

Bespaar bij elke wasbeurt
De afgelopen 20 jaar zijn de constructeurs van Miele erin 

geslaagd het waterverbruik van de wasautomaten met ruim 

40% te verlagen en het energieverbruik met bijna 40%.

Uiteraard met nog steeds een uitstekend reinigingsresultaat 

en een optimale bescherming van het wasgoed, want Miele 

doet nooit water bij de wijn. De basis van de besparingen 

is onder andere de introductie van een doordachte regeling 

van de waterinstroom en de beladingsherkenning. Geluids-

overlast ondervindt u trouwens nooit bij Miele: de wasauto-

maten van Miele behoren tot de stilste op de markt.

  Tot wel 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A

1) Europa patent EP 0 935 687.
Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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W 3371 Edition 111
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.400 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse B
	PWM-motor 
	Geluidsniveau bij wassen 52 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Eco Feedback-functie
	Hygiëne info

Wasautomaten 

Voorladers

W 5741
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.400 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse B
	PWM-motor 
	Geluidsniveau bij wassen 52 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Resttijdaanduiding 

W 1901 WPS
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.400 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse B
	PWM-motor 
	Geluidsniveau bij wassen 52 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Eco Feedback-functie
	Hygiëne info
	Machine reinigen 

W 5873 Edition 111
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	FU-motor: koolborstelloos en   
 onderhoudsvrij
	Geluidsniveau bij wassen 49 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 73 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Eco Feedback-functie
	Hygiëne info
	Machine reinigen 

W 1902 WPS
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	PWM-motor
	Geluidsniveau bij wassen 49 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Hygiëne info
	Machine reinigen 

W 5841 WPS EcoComfort
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	PWM-motor
	Geluidsniveau bij wassen 49 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur en  
 op eindtijd 
	Machine reinigen 

.......................................... € 1.099,00 .......................................... € 1.249,00 .......................................... € 1.379,00 .......................................... € 1.399,00 .......................................... € 1.579,00 .......................................... € 1.699,00
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W 5877 Edition 111
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	FU-motor: koolborstelloos en   
 onderhoudsvrij
	Geluidsniveau bij wassen 49 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 73 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Eco Feedback-functie
	Hygiëne info 
	Machine reinigen 

W 5855 EcoComfort
liquidwash
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.400 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse B
	PWM-motor
	Geluidsniveau bij wassen 52 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Eco Feedback-functie
	Hygiëne info 
	Machine reinigen

W 5929 WPS EcoComfort 
liquidwash
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	FU-motor: koolborstelloos en   
 onderhoudsvrij
	Geluidsniveau bij wassen 49 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 74 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur en  
 op eindtijd
	Hygiëne info

W 5887 WPS EcoComfort
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	FU-motor: koolborstelloos en   
 onderhoudsvrij
	Geluidsniveau bij wassen 49 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 73 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Hygiëne info 
	Onderhoudsvrije Power LED-  
 trommelverlichting
	Eco Feedback-functie
	Machine reinigen

W 5000 WPS Supertronic
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.600 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse A
	FU-motor: koolborstelloos en   
 onderhoudsvrij
	Geluidsniveau bij wassen 48 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 73 dB
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Hygiëne info 
	Onderhoudsvrije Power LED-  
 trommelverlichting

.......................................... € 1.599,00 .......................................... € 1.399,00 .......................................... € 1.799,00 .......................................... € 2.199,00 .......................................... € 2.699,00
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Behoedzame wasbehandeling
Vanzelfsprekend beschikken Miele-bovenladers over het 

SoftCare-System met de unieke SoftCare-trommel. Dit 

gepatenteerde1) was-, spoel- en centrifugeproces maakt 

gebruikt van de unieke SoftCare-trommel, waardoor uw 

wasgoed nauwelijks slijt en kreukt. Het wasgoed wordt niet 

alleen schoon, maar ook optimaal beschermd. Tevens slijt 

het wasgoed minder snel en kreukt het nauwelijks. 

  Sneller 

  Zuiniger 

  Minder slijtage en kreukvorming

Wasautomaten bovenladers

Lange levensduur
De gepatenteerde GlaronK-buitentrommel2) is ontwikkeld 

om het geluidsniveau van de Miele-bovenladers tot een 

minimum te beperken. De buitentrommel heeft een unieke 

constructie en is samengesteld uit bijzondere materialen. 

Daardoor is de buitentrommel bijzonder stabiel en duur-

zaam. Door deze technische specifi caties wordt het was-

goed behoedzaam behandeld, kan het apparaat rustig zijn 

werk doen en is het geluidsniveau, zelfs wanneer er met 

hoge toerentallen wordt gecentrifugeerd, heel laag. Het

wasgoed wordt, vlak voordat het wordt gecentrifugeerd,

optimaal over de trommel verdeeld en er treedt zelfs bij 

zware beladingen zoals badmantels en badmatjes geen 

onbalans op. 

  Hoge stabiliteit  

  Lange levensduur 

  Zeer stille werking van het apparaat

Stilste bovenladers ter wereld
Onze ingenieurs hebben hun best voor u gedaan. Door 

nieuwe technische ontwikkelingen zijn de Miele-bovenladers 

nu de stilste ter wereld. Om het geluidsniveau van een draai-

ende Miele-wasautomaat nog verder te reduceren, hebben 

we de bovenladers in de midden- en de topklasse uitgerust 

met de functie Extra zachtjes. De bovenladers van Miele zijn 

zo stil, dat zelfs wanneer het apparaat in uw woonomgeving 

is geplaatst, het u niet in uw nachtrust stoort.

  Geruisloos wassen

1) Europa patent EP 0 935 687.
2) Europa patent EP 0 935 687 B1.
Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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W 664
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.200 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse B
	PWM-motor
	Geluidsniveau bij wassen 51 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 73 dB
	Hygiëne info 
	Comfort-Lift voor comfortabel   
 openen buiten- en binnendeksel
	Automatische trommelpositio-
 nering en –vergrendeling

W 693 F WPM
	SoftCare-System met SoftCare- 
 trommel 
	Centrifugesnelheid 1.400 tpm
	Centrifuge-effi ciëntieklasse B
	PWM-motor
	Geluidsniveau bij wassen 48 dB
	Geluidsniveau bij centrifugeren
 72 dB
	Hygiëne info 
	Comfort-Lift voor comfortabel   
 openen buiten- en binnendeksel
	Automatische trommelpositio-
 nering en –vergrendeling
	Verrijdbaar onderstel 
	Waterproof Metal-systeem

WT 2780 WPM
	SoftCare-trommel
	Wascapaciteit 5,5 kg
	Non-stop wassen en drogen 3 kg
	Rechtgeplaatst bedieningspaneel 
	Resttijdaanduiding met dagtijd- 
 weergave
	Voorprogrammering 24 uur
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Thermocentrifugeren
	Programma pluizen wegspoelen
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling

.......................................... € 1.299,00 .......................................... € 1.599,00 .......................................... € 2.099,00

Wasautomaten 

Bovenladers

Was-droogautomaat  
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 Speciaal wasprogramma

Automatic extra 

Dekbedden

Dons

Express 20 minuten

Fijne was 

Hoofdkussens

Hygiëne

Impregneren1) 

Intensief extra 

Jeans en Donker wasgoed / 

Donker wasgoed / Jeans 

Katoen

Knuffeldieren

Kreukherstellend

Machine reinigen

Nieuw Textiel

Opfrissen

Outdoor 

Overhemden 

Sportkleding en sportschoenen

Stijven

Vitrage

Wol 

Zijde 

Wasautomaten voorladers      Bovenladers Was-droogautomaat

W 3371 Edition 111 W 1901 WPS W 5873 W 5841 WPS W 5877 W 5887 WPS W 5000 WPS W 5855 W 5929 WPS W 664 W 693 F WT 2780 WPM
W 5741 W 1902 WPS Edition 111 EcoComfort  Edition 111 EcoComfort Supertronic EcoComfort EcoComfort            
       liquidwash liquidwash

            

 - - - -  - - - - - - -

 -  - - - - - - - - - -

            

            

 - - - - - -  -  - - 

 - -  -      - - 

 -         - - 

 - - -  - - - - - - - -

 

  / - / - - /  /   / - / -  / - / -  / - / -  / - / - - /  /   / - / - - /  /   / - / -  / - / - - /  / 

            

 - - - - - -  -  - - 

            

 -   - - - - - - - - -

 - - - - - - - -  - - 

 - - - - - - 	 - - - - -

 -   -    -  -  

            

 - - - - - -  -  - - 

           - 

 - - - - - -  -  - - 

       -     

 - - - - - - - -  -  

          
1) In combinatie met een geschikt impregneermiddel. 

Overzicht speciale wasprogramma’s



9

Altijd perfect droog
Het PerfectDry-droogsysteem meet voortdurend de hoeveel-

heid restvocht in uw was en berekent zo precies de tijd die 

nog nodig is om uw wasgoed te drogen. Het zorgt ervoor dat 

uw wasgoed precies zo droog wordt als u van tevoren heeft 

ingesteld. U heeft dus altijd een perfect droogresultaat zon-

der dat uw wasgoed ook maar 1 minuut te lang gedroogd 

wordt. Zo wordt uw wasgoed geen minuut te lang gedroogd 

– dat beschermt het wasgoed en bespaart energie. Niet te 

droog, niet te vochtig…altijd perfect droog. Altijd betrouw-

baar. 

Droogautomaten

Uiterst zachte wasbehandeling
De honingraatstructuur van de gepatenteerde SoftCare-

trommel1) bij droogautomaten is naar buiten toe gewelfd. 

Hierdoor ontstaat in de diepere gedeelten van de honingra-

ten een luchtkussen, dat het wasgoed na de zwevende fase 

door de warme luchtstroom zachtjes opvangt. Kreukvorming 

en slijtage wordt daardoor voorkomen. 

 Optimale bescherming van het wasgoed 

 Minder kreukels in het wasgoed 

 Gemakkelijker strijken

Laag energieverbruik
Miele-droogautomaten verbruiken weinig energie. Dat is niet 

alleen goed voor uw wasgoed, maar ook voor het milieu en 

voor uw portemonnee. Onze warmtepompdroogautomaten 

gaan zelfs zo zuinig met uw energie om, dat ze niet alleen 

zijn ingedeeld in de hoogst bereikbare energie-efficiëntie-

klasse A, maar deze zelfs aanmerkelijk overtreffen. Ze zijn 

tot wel 42% zuiniger dan nodig is voor deze klasse. Voor u 

betekent dat een energiebesparing van maximaal 50% in 

vergelijking met traditionele condensdrogers.

1) Europees octrooi: EP 1 293 594 B1
Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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T 7734 luchtafvoer
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem
	Rechtgeplaatst bedieningspaneel 
	Resttijdaanduiding
	Voorprogrammering tot 24 uur 
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampje voor fi lters
 reinigen

Droogautomaten 

Luchtafvoer Condens

T 8703 luchtafvoer
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem
	Schuingeplaatst bedienings-
 paneel 
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampje voor fi lters
 reinigen

T 8813 C Edition 111 condens
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem
	Schuingeplaatst bedienings-  
 paneel 
	Functie zoemer
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

T 7744 C condens
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem
	Rechtgeplaatst bedieningspaneel 
	Resttijdaanduiding 
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

T 8823 C condens
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem met indicatie  
 in display
	Schuingeplaatst bedienings-  
 paneel 
	Resttijdaanduiding 
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil 
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

.......................................... €  799,00 .......................................... €  799,00 .......................................... €  899,00 .......................................... €  999,00 .......................................... € 1.079,00
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T 8861 WP Edition 111
EcoComfort warmtepomp
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem met LED-  
 indicatie 
	Schuingeplaatst bedienings-
 paneel 
	Resttijdaanduiding 
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor 
 reinigen

Droogautomaten 

Warmtepomptechnologie

T 7950 WP EcoComfort
warmtepomp
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem
	Rechtgeplaatst bedieningspaneel 
	Resttijdaanduiding 
	Voorprogrammering tot 24 uur
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

T 8939 WP EcoComfort
warmtepomp
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem met LED-  
 indicatie
	Schuingeplaatst bedienings-  
 paneel 
	Resttijdaanduiding met dagtijd- 
 weergave
	Voorprogrammering op eindtijd
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

T 8969 WP EcoComfort
warmtepomp
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem met LED-  
 indicatie
	Schuingeplaatst bedienings-  
 paneel 
	Resttijdaanduiding met dagtijd- 
 weergave
	Voorprogrammering op eindtijd
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

T 8001 WP Supertronic-
warmtepomp
	SoftCare-trommel
	PerfectDry-systeem met indicatie  
 in display
	Schuingeplaatst bedienings-
 paneel 
	Resttijdaanduiding met dagtijd- 
 weergave
	Voorprogrammering op eindtijd
	Zoemertoets voor signaal bij   
 einde programma
	Toebehoren voor condenswater- 
 afvoer
	Geschikt voor was/droogzuil
	Extra grote vulopening 
	Elektronische foutmelding,   
 storingsdiagnose en programma- 
 vergrendeling
	Controlelampjes voor reservoir  
 legen en fi lters en condensor
 reinigen

.......................................... €  1.299,00 .......................................... €  1.399,00 .......................................... €  1.499,00 .......................................... €  1.549,00 .......................................... € 2.099,00
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Programma 

Automatic

Automatic extra 

Express

Fijne was 

Gladstrijken (max. 1 kg)

Hoofdkussens groot en normaal

Hygiëne

Impregneren1) 

Jeans

Katoen

Koude lucht

Kreukherstellend

Opfrissen

Outdoor 

Overhemden 

Speciaal droogrekprogramma 

(trommel draait niet)

Sportkleding

Strijkdroog (max. 3 kg)

Synthetisch

Warme lucht

Wol 

Zijde 

          
T 7734 T 8703 T 8813 C T 7744 C T 8823 C T 8861 WP T 7950 WP T 8939 WP T 8969 WP T 8001 WP
  Edition 111   Edition 111 EcoComfort EcoComfort EcoComfort Supertronic
     EcoComfort warmtepomp warmtepomp warmtepomp  
     warmtepomp

   -  -  - - - - 

 - -  -  -      

 - - - -      

  - -   -    

 - -  -       

 - - - - - - -    

 - - - - -  -    

 - - - -       

  - -        

           

       -    

           

 - - - - - - -   

 - - - - -  -    

  - -       

 - - - - - - -    

 

 - - - - - - -   

      - - - - - 

 - - - -  - - - - - 

           

           

 - - - - - - -    

        

Overzicht speciale droogprogramma’s

Droogautomaten
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Behoedzaam en perfect gestreken
Een wasbehandeling eindigt pas met een uitstekend strijk-

resultaat. Of het nu gaat om grof of heel fijn materiaal, of 

het nu perfect glad of alleen opgefrist hoeft te worden – de 

Miele-strijkmachine kan het allemaal. Op het eerste gezicht 

is het nauwelijks voorstelbaar en toch is het waar: het strij-

ken gaat u moeiteloos en snel af, geheel zonder inspanning 

en terwijl u zit. Nooit meer vermoeide benen of rugpijn. Een 

comfort, dat u niet meer zou willen missen.

 

Strijkmachines

Optimale veiligheid
Alleen een strijkmachine van Miele is zo veilig: als de vinger-

toppen onder de bewegende vingerbeveiligingsrand komen, 

dan reageert de veiligheidsschakelaar meteen en wordt de 

motor uitgeschakeld – de strijkrol stopt en de strijkwang gaat 

open. Op deze manier wordt een veilige bescherming van uw 

vingers gegarandeerd. 

Meer tijd voor leuke dingen
Met de Miele-strijkmachine heeft u een extra voordeel:

afhankelijk van het type textiel kan u met de strijkmachine 

30% tot 50% tijd besparen. Waardevolle tijd die u beter

op een andere manier kunt besteden. Bovendien staat

gebruiksvriendelijkheid voorop, waardoor u zittend kunt

strijken. U heeft daardoor beide handen vrij en kunt gemak-

kelijk en zonder krachtinspanning werken. Nooit meer ver-

moeide benen of rugpijn, want de ergonomische zithouding 

ontlast uw rug. Comfort dat u niet meer wilt missen.

Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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B 990
	Vermogen 3 kWh
	Inklapbare strijkmachine
	Gemakkelijk te verplaatsen door
 4 looprollen
	Afmeting strijkrol met rondom vrij  
 uiteinde 89 cm
	Afmeting aluminium strijkzool
 83 cm
	Regelbare thermostaat d.m.v.   
 draaiknop
	Vingerbeveiliging 
	Afmetingen ingeklapt
 h x b x d (cm): 105,5 x 50 x 38,5
	Afmetingen uitgeklapt
 h x b x d (cm): 96 x 98,5 x 38

Strijkmachines 

B 995 D
	Vermogen 2,55 kWh
	Inklapbare strijkmachine
	Gemakkelijk te verplaatsen door
 4 looprollen
	Afmeting strijkrol met rondom vrij  
 uiteinde 89 cm
	Afmeting aluminium strijkzool
 83 cm
	2 reservoirs voor snelle
 stoomopwekking
	LED-indicatie voor leeg water-  
 reservoir
	Regelbare thermostaat d.m.v.   
 draaiknop
	Vingerbeveiliging 
	Afmetingen ingeklapt
 h x b x d (cm): 105,5 x 50 x 38,5
	Afmetingen uitgeklapt
 h x b x d (cm): 96 x 98,5 x 38

.......................................... €  1.299,00 .......................................... €  1.499,00
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Perfecte bestekreiniging 
De besteklade - uitgevonden door Miele - biedt allerlei 

voordelen: alle bestekdelen liggen los van elkaar, wat 

krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen ze comfortabel 

en hygiënisch uit het apparaat gehaald worden. Door de 

besteklade ontstaat er veel meer ruimte in het onderrek, 

zodat er ruimte is voor alle soorten serviesgoed. De unieke 

3D-besteklade biedt optimale flexibliteit doordat deze niet 

alleen in de breedte en diepte aangepast kan worden, maar 

ook in de hoogte. Hierdoor kan hij perfect op elke belading 

worden afgestemd. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels 

en gardes, is altijd plaats.

 Perfecte reiniging

 Altijd plaats voor groot bestek

 Creëert extra ruimte in onderrek

Afwasautomaten

Flexibele rekindeling
Het boven- en onderrek is geheel vernieuwd, waarbij flexibi-

liteit een grote rol speelt. Zeer opvallend is het MultiComfort-

gedeelte met drie rijen voor het serviesgoed in het onderste 

rek. Grote borden, snijplanken, dienbladen, schalen en grote 

bierglazen kunt u gemakkelijk in de afwasautomaat plaatsen.

De servieshouders en de in hoogte verstelbare glazenhou-

ders zijn inklapbaar en bieden in het onder- en bovenrek 

talrijke mogelijkheden voor het inruimen van glazen met een 

lange steel. Bovendien glijden Miele-rekken, zowel leeg als 

vol, eenvoudig en comfortabel in en uit de  afwasautomaat.

 Ruimte voor alle soorten vaatwerk 

 Binnenruimte zeer flexibel in te delen

Zo zuinig is er verder geen één
Grote hoeveelheden vaatwerk wast u het voordeligst af met 

een Miele-afwasautomaat. Met een nieuwe Miele-afwas-

automaat bespaart u tegenwoordig meer dan de helft aan 

water en een derde aan energie – waarbij de afwasresultaten 

toch optimaal zijn. Door de wisselspoeltechniek wordt het 

waterverbruik verlaagd tot 10 liter (ECO-programma) – en 

dat bij optimale reinigingsresultaten. Ook is het zo dat het 

vaatwerk wordt ontzien, zodat u er langer plezier van hebt.

 De beste reinigings-en droogresultaten met een extreem  

 laag energie- en waterverbruik

Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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G 4210
	5 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	Bestekkorf 
	EasyComfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 1,04 kWh
	Waterverbruik 13 L
	Auto-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Afmetingen h x b x d (cm): 
 85 x 60 x 60

Vrijstaande afwasautomaten

60 cm breed
45 cm breed

G 4210 SC
	5 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	Besteklade 
	EasyComfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 1,05 kWh
	Waterverbruik 13 L
	Auto-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Afmetingen h x b x d (cm):
 85 x 60 x 60

G 5220 SC
	6 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	Besteklade 
	ExtraComfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 0,94kWh
	Waterverbruik 10 L
	Auto-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Perfect GlassCare
	Wisselspoelen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 85 x 60 x 60

G 5400 SC
	6 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	3D-besteklade 
	ExtraComfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 0,94kWh
	Waterverbruik 10 L
	Auto-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Perfect GlassCare
	Wisselspoelen
	SensorDry
	Afmetingen h x b x d (cm):
 85 x 60 x 60

G 4501 SC
	5 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	Besteklade 
	Comfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 0,87 kWh
	Waterverbruik 11,5 L 
	Eco-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Wisselspoelen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 85 x 45 x 60

.......................................... €  699,00 .......................................... €  779,00 .......................................... €  969,00 .......................................... €  999,00 .......................................... €  949,00
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G 4210 SCU
	5 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	Besteklade 
	EasyComfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 1,05 kWh
	Waterverbruik 13 L 
	Auto-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Afmetingen h x b x d (cm):
 81 x 60 x 57

Onderbouwafwasautomaten

60 cm breed

G 5400 SCU
	6 afwasprogramma’s met
 reinigingstemperaturen van
 40-75 °C
	3 sproeiarmen 
	3D-besteklade 
	ExtraComfort-rekuitvoering
	Voorprogrammering tot 24 uur   
 met resttijdaanduiding 
	Energieverbruik
 (ECO-programma) 0,94 kWh
	Waterverbruik 10 L
	Auto-sensor voor meting
 vervuilingsgraad spoelwater
	Perfect GlassCare
	Wisselspoelen
	SensorDry
	Afmetingen h x b x d (cm):
 81 x 60 x 57

Briljantwit ......................... €  849,00
Roestvrij staal met
CleanSteel ........................ €  969,00

Roestvrij staal met
CleanSteel ........................ €  1.299,00
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Van espresso tot cappuccino
Met de Miele Barista CM5 bereidt u in een handomdraai 

warme drankjes. Naast het schuingeplaatste display

bevinden zich de toetsen voor rechtstreekse bediening – 

voor espresso en koffie. Bij de nieuwe CM 5200 kan boven-

dien met één druk op de knop ook een cappuccino en Latte 

Macchiato gemaakt worden met de One Touch-functie. 

Bovendien kunt u met de One Touch for Two-functie twee 

kopjes koffie, espresso, cappuccino of twee glazen Latte 

Macchiato tegelijktertijd bereiden. Voor de afzonderlijke 

bereiding van warme drankjes kan in het menu gekozen wor-

den voor café latte, warme melk, melkschuim en heet water.

 Koffie, espresso, cappuccino en Latte Macchiato

 afgestemd op uw voorkeuren

Vrijstaande koffieautomaten

Zeer eenvoudige bediening
Met slechts één druk op de knop verschijnen alle mogelijke 

instellingen van de koffieautomaat in het overzichtelijke 

display. U hoeft alleen uw favoriete koffie te kiezen en de 

bereiding te starten. Wanneer het nodig is om koffiebonen of 

vers water bij te vullen, leest u dat op het display. Bovendien 

geeft het apparaat aan wanneer het afvalbakje of de opvang-

schaal moet worden leeggemaakt. 

 Overzichtelijk display 

 Eenvoudig in gebruik 

 Met slechts een paar toetsen een perfect resultaat 

 Handige informatie helpt u bij het bedienen

Hoogwaardige materialen
Betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn alleen moge-

lijk door het gebruik van hoogwaardige materialen. Daarom 

hanteert Miele de allerhoogste criteria: de voorkant van het 

apparaat en het opvangrooster zijn gemaakt van roestvrij 

staal. Ook het verwarmde plateau voor de kopjes is gemaakt 

van stabiel, verchroomd metaal. 

 Hoogwaardige materialen 

 Roestvrijstalen opvangrooster 

 Roestvrijstalen voorkant 

 Plateau voor de kopjes van verchroomd metaal

Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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CM 5100
	LCD-display in Nederlands 
	Automatische melding in display:  
 bijvullen koffiebonen- en water- 
 reservoir, legen koffiebezinksel-
 reservoir, uitvoeren ontkalkings-  
 en/of reinigingsprogramma
	Automatische programma’s voor  
 koffie (enkel/dubbel), espresso   
 (enkel en dubbel)
	Programma’s voor cappuccino,  
 Latte Macchiato, warme melk,   
 warm water
	Krachtige pomp 15 bar
	Inhoud waterreservoir 1,8 L   
 Inhoud bonenreservoir 250 gram
	Roestvrijstalen kegelmaalwerk
	Instelmogelijkheden: hoeveelheid  
 water en koffie per kopje, traploze  
 maalfijnheid koffiebonen, koffie-
 sterkte, minimum- en maximum- 
 temperatuur, bevochtigen aan/uit

Vrijstaande koffieautomaten

Miele Barista CM5

CM 5200 Silver Edition
	LCD-display in Nederlands
	Automatische melding in display:
 bijvullen koffiebonen- en water- 
 reservoir, legen koffiebezinksel-
 reservoir, uitvoeren ontkalkings-
 en/of reinigingsprogramma
	Automatische programma’s (One
 Touch for Two-functie) voor koffie
 (enkel/dubbel), espresso (enkel
 en dubbel), cappuccino (enkel en
 dubbel), Latte Macchiato (enkel
 en dubbel)
	Programma’s voor Cafè Latte,
 warme melk, melkschuim, warm
 water
	Gelijktijdig bereiden van twee
 kopjes koffie
	Krachtige pomp 15 bar
	Inhoud waterreservoir 1,8 L
	Inhoud bonenreservoir 250 gram
	Roestvrijstalen kegelmaalwerk

CM 5200
	LCD-display in Nederlands 
	Automatische melding in display:  
 bijvullen koffiebonen- en water- 
 reservoir, legen koffiebezinksel-
 reservoir, uitvoeren ontkalkings-  
 en/of reinigingsprogramma
	Automatische programma’s (One  
 Touch for two-functie) voor koffie  
 (enkel/dubbel), espresso (enkel  
 en dubbel), cappuccino (enkel en  
 dubbel), Latte Macchiato (enkel  
 en dubbel) 
	Programma’s voor Cafè Latte,   
 warme melk, melkschuim, warm  
 water
	Gelijktijdig bereiden van twee   
 kopjes koffie
	Krachtige pomp 15 bar
	Inhoud waterreservoir 1,8 L   
 Inhoud bonenreservoir 250 gram
	Roestvrijstalen kegelmaalwerk

Zwart ................................ €  1.099,00
Wit .................................... €  1.099,00 Silver Edition .................... €  1.199,00

SoftTouch Zwart .............. €  1.299,00
Wit .................................... €  1.299,00

	Automatisch spoel- en reinigings- 
 programma en ontkalkings-
 programma
	Afmetingen h x b x d (cm):
 36,9 x 26,6 x 49,6

	Instelmogelijkheden: hoeveelheid
 water en koffie per kopje, traploze
 maalfijnheid koffiebonen, koffie-
 sterkte, minimum- en maximum- 
 temperatuur, bevochtigen aan/uit
	Automatisch programma voor
 reiniging melkleiding en
 cappuccinatore
	Automatisch spoel- en reinigings- 
 programma en ontkalkings-
 programma
	Afmetingen h x b x d (cm):
 36,9 x 26,6 x 49,6

	Instelmogelijkheden: hoeveelheid  
 water en koffie per kopje, traploze  
 maalfijnheid koffiebonen, koffie-
 sterkte, minimum- en maximum- 
 temperatuur, bevochtigen aan/uit
	Automatisch programma voor
 reiniging melkleiding en
 cappuccinatore
	Automatisch spoel- en reinigings- 
 programma en ontkalkings-
 programma
	Roestvrijstalen melkreservoir
	Afmetingen h x b x d (cm):
 36,9 x 26,6 x 49,6
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Optimale prestaties bij minimaal
energieverbruik
Bij koel- en diepvrieskasten is het beslist de moeite waard 

om op het energieverbruik te letten. Tenslotte zijn ze 24 uur 

per dag in gebruik, jaar in, jaar uit. Miele heeft daarom veel 

onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de isolatie 

en van het koelcircuit, om alle mogelijkheden maximaal te 

benutten. Het bewijs: het assortimentkoel- en diepvriesau-

tomaten van Miele 2013 onderscheidt zich door uitermate 

zuinige en milieuvriendelijke apparaten. 90% van de koel- en 

-diepvriesautomaten van Miele is ondergebracht in energie-

efficiëntieklasse A+ of zelfs A++.

 Optimale prestaties 

 Bespaar op energiekosten

Vrijstaande koel- en diepvrieskasten 

Comfortabel de deur openen en sluiten 
Door de speciale SoftClose-deurdemping stopt de deur – als 

hij met een zwaai wordt gesloten – op het laatste moment, 

om dan zachtjes helemaal dicht te gaan. Vanaf een ope-

ningshoek van minder dan 30° sluit de deur automatisch, 

ook als de binnendeur helemaal is gevuld. De demper die 

daarvoor verantwoordelijk is, is berekend op het 100.000 

keer sluiten van de deur. SoftClose beschermt daarmee uw 

koel- en diepvriesproducten en biedt u extra betrouwbaar-

heid en comfort.

 Comfort

 Veilig

Het ideale klimaat 
Verse levensmiddelen smaken beter en zijn gezonder, maar 

vaak ontbreekt de tijd om ze na aankoop meteen te berei-

den. Met de koel- en diepvriesapparaten van Miele blijven 

de kwaliteit van de levensmiddelen én de natuurlijke smaak 

bewaard. Dankzij DynaCool kunnen levensmiddelen overal in 

de koelkast bewaard worden. Een ventilator op de achter-

wand van de koelruimte zorgt voor een krachtige en gelijk-

matige circulatie van de koele lucht. Hierdoor zijn voedings-

middelen overal te plaatsen en zijn levensmiddelen snel op 

de gewenste koeltemperatuur. 

 Voedingsmiddelen overal te plaatsen 

 Gelijkmatige verdeling van temperatuur en

 luchtvochtigheid 

 Levensmiddelen snel op gewenste koeltemperatuur 

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie

Productkenmerken afhankelijk van het model.
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K 12010 S-2
	Energieverbruik 125 kWh per jaar
	Afneembaar bovenblad, geschikt  
 voor onderbouw
	Netto-inhoud 151 L
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	Automatisch ontdooisysteem
	ComfortClean-deurvakken
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 55,4 x 62,3

Vrijstaande koel- en diepvrieskasten 

Koelkasten tafelmodellen

K 12012 S-2
	Energieverbruik 191 kWh per jaar
	Afneembaar bovenblad, geschikt  
 voor onderbouw
	Netto-inhoud 134 L
	Inhoud koelgedeelte 117 L
	Inhoud 4-sterren-diepvries-
 gedeelte 17 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 2 kg. 
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	Automatisch ontdooisysteem
	ComfortClean-deurvakken
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 55,4 x 62,3

K 12020 S-1
	Energieverbruik 126 kWh per jaar
	Afneembaar bovenblad, geschikt  
 voor onderbouw
	Netto-inhoud 163 L
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	Automatisch ontdooisysteem
	ComfortClean-deurvakken
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 60,1 x 62,8 

K 12022 S-1
	Energieverbruik 196 kWh per jaar
	Afneembaar bovenblad, geschikt  
 voor onderbouw
	Netto-inhoud 145 L
	Inhoud koelgedeelte 127 L
	Inhoud 4-sterren-diepvries-
 gedeelte 18 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 2 kg. 
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	Automatisch ontdooisysteem
	ComfortClean-deurvakken
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 60,1 x 62,8 

K 12023 S-2
	Energieverbruik 94 kWh per jaar
	Afneembaar bovenblad, geschikt  
 voor onderbouw
	Netto-inhoud 147 L
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	Automatisch ontdooisysteem
	ComfortClean-deurvakken
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 60,1 x 62,8

.......................................... €  399,00 .......................................... €  429,00 .......................................... €  439,00 .......................................... €  469,00 .......................................... €  499,00
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K 12421 SD-1**
	Energieverbruik 109 kWh per jaar
	Netto-inhoud 301 L
	PicTronic-bediening
	Temperatuurregelaar voor koel-
 gedeelte
	SuperKoelen
	Automatisch ontdooisysteem
	Actief-air-clean-fi lter tegen
 meerprijs te bestellen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 144,7 x 60 x 63,1

KD 12612 S
	Energieverbruik 252 kWh per jaar
	Netto-inhoud 253 L
	Inhoud koelgedeelte 199 L
	Inhoud 4-sterren-diepvries-
 gedeelte 54 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 7 kg. 
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	Automatisch ontdooisysteem
	SmoothFrost
	Actief-air-clean-fi lter tegen
 meerprijs te bestellen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 160 x 55 x 62,8

Vrijstaande koel- en diepvrieskasten

Koel-diepvriescombinaties

KF 12823 SD
	Energieverbruik 308 kWh per jaar
	Netto-inhoud 321 L
	Inhoud koelgedeelte 230 L
	Inhoud 4-sterren-diepvries-
 gedeelte 91 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 12 kg. 
	SuperFrost
	ComfortControl-bediening
	Elektronische temperatuur-
 regeling 
	Automatisch ontdooisysteem
	Actief-air-clean-fi lter tegen
 meerprijs te bestellen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 180,6 x 60 x 63,1

KFN 12923 SD-1
	Energieverbruik 337 kWh per jaar
	Netto-inhoud 369 L
	Inhoud koelgedeelte 280 L
	Inhoud 4-sterren-diepvries-
 gedeelte 89 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 16 kg. 
	SuperFrost
	ComfortControl-bediening
	Elektronische temperatuur-
 regeling 
	Automatisch ontdooisysteem
	Actief-air-clean-fi lter tegen
 meerprijs te bestellen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 201 x 60 x 63

KFN 12924 SD-1
	Energieverbruik 358 kWh per jaar
	Netto-inhoud 354 L
	Inhoud koelgedeelte 231 L
	Inhoud 4-sterren-diepvries-
 gedeelte 123 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 16 kg. 
	SuperFrost
	ComfortControl-bediening
	Elektronische temperatuur-
 regeling
	Automatisch ontdooisysteem
	Actief-air-clean-fi lter tegen
 meerprijs te bestellen
	Afmetingen h x b x d (cm):
 201 x 60 x 63

.......................................... €  779,00 .......................................... €  549,00 .......................................... €  749,00 .......................................... €  999,00 .......................................... €  999,00

Koelkast dubbeldeurs
model (UpsideDown)Koelkasten kastmodellen

K 12421 SD*
	Energieverbruik 145 kWh per jaar
	Netto-inhoud 301 L
	PicTronic-bediening
	Temperatuurregelaar voor
 koelgedeelte
	SuperKoelen
	Automatisch ontdooisysteem
	Actief-air-clean-fi lter tegen
 meerprijs te bestellen
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 144,7 x 60 x 63,1

.......................................... €  749,00

*  Zolang de voorraad strekt.
 Wordt opgevolgd door kastmodel
 K 12421 SD-1.

** Verkrijgbaar vanaf maart 2013.
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FN 12421 S
	Energieverbruik 277 kWh per jaar
	Netto-inhoud 188 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 16 kg. 
	Temperatuuraanduiding voor   
 diepvriesgedeelte
	SuperFrost
	PicTronic-bediening
	6 transparante vriesladen
 (iedere vrieslade als invriesvak te  
 gebruiken)
	1 ijsblokjeshouder 
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 144,7 x 60 x 63

FN 12621 S
	Energieverbruik 303 kWh per jaar
	Netto-inhoud 224 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 18 kg. 
	Temperatuuraanduiding voor   
 diepvriesgedeelte
	SuperFrost
	PicTronic-bediening
	7 transparante vriesladen
 (iedere vrieslade als invriesvak te  
 gebruiken)
	1 ijsblokjeshouder 
	Diepvrieskalender
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 164 x 60 x 63

.......................................... €  699,00 .......................................... €  799,00

 

Diepvrieskasten kastmodellenDiepvrieskasten tafelmodellen

F 12011 S-1
	Energieverbruik 199 kWh per jaar
	Netto-inhoud 98 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 11 kg. 
	PicTronic-bediening
	SmoothFrost
	SuperFrost
	3 transparante vriesladen
 (iedere vrieslade als invriesvak
 te gebruiken)
	1 ijsblokjeshouder 
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 55,5 x 62,5

F 12020 S-2
	Energieverbruik 152 kWh per jaar
	Netto-inhoud 104 L
	Invriescapaciteit in kg. per 24 uur:  
 11 kg. 
	PicTronic-bediening
	SmoothFrost
	SuperFrost
	4 transparante vriesladen
 (iedere vrieslade als invriesvak
 te gebruiken)
	1 ijsblokjeshouder 
	Afmetingen  h x b x d (cm):
 85 x 60 x 62,8

.......................................... €  429,00 .......................................... €  499,00
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Perfecte stofopname
Een uitmuntend reinigingsresultaat is niet alleen afhanke-

lijk van het wattage. Daarom hebben we de luchtgeleiding 

van de Miele-sledestofzuigers zodanig ontworpen dat het 

vermogen bij de zuigmond optimaal wordt benut, zodat de 

zuigcapaciteit maximaal is. Miele-stofzuigers onderscheiden 

zich dan ook door een ingenieuze behuizing en een effec-

tieve filterwerking. En daarvan profiteert ú: ongekend schone 

vloeren, waardoor u zich in uw element voelt.

Stofzuigers

Hygiënisch schoon
Miele-stofzuigers beschikken over een uitmuntende filte-

rende werking met een twaalfvoudig filtersysteem als basis. 

Dit air-clean-filtersysteem bestaat uit de HyClean-stofcas-

sette, een beschermend motorfilter en de uitblaasfilters van 

Miele. De innovatieve HyClean-stofcassette van Miele is 

baanbrekend als het gaat om filterende werking, hygiëne en 

betrouwbaarheid. De uit negen lagen bestaande stofcas-

sette is voorzien van een speciaal vlies dat meer stofdeeltjes 

opvangt dan de gebruikelijke stofzakken. Daardoor is de 

gebruiksduur zo’n 25% langer. Het samenspel van de com-

ponenten zorgt er zelfs voor dat meer dan 99,9% van alle 

stofdeeltjes wordt gefilterd. Daardoor komt alleen schone 

lucht weer terug in de ruimte.

Vertrouw op Miele-kwaliteit
Toonaangevende vooruitgang, technische perfectie en de 

beste kwaliteit, dat zijn de pijlers van de filosofie die wij

hanteren bij het construeren van onze stofzuigers. De stof-

zuigers worden daarom geproduceerd in een fabriek van 

Miele vlakbij het hoofdkantoor in het Duitse Gütersloh. Bij 

de productie gebruiken we alleen hoogwaardige materialen 

die het milieu niet schaden. Want onze eisen zijn uitzonder-

lijk hoog. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de krach-

tige motor, maar ook voor de kunststof elementen. Met de 

nieuwe generatie Miele-stofzuigers bieden wij u geperfectio-

neerde producten, die qua reinigende werking, betrouwbaar-

heid en bedieningscomfort grensverleggend zijn. 

Productkenmerken afhankelijk van het model.

Scan en ontdek uitgebreide productinformatie
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S 194 
	1.500 Watt
	Aanpassing van de zuigkracht  
 met dubbel mechanisch regel-
 ventiel op het stofzuigerhuis
	Telescopisch in lengte verstelbare  
 handgreep
	IntensiveClean Plus-stofcassette  
 (K/K) met automatische stof-
 afsluiting, inhoud 2,5 L
	Luxe zuigmond SDB 470-3
 FiberTeQ
	Geïntegreerd tweedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger 

S 7580
	1.800 Watt
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van '+/-' toetsen op  
 de handgreep
	Comfort-handgreep met geïnte- 
 greerde bediening
	HyClean-stofcassette (U) met   
 speciale HyClose-stofafsluiting,  
 inhoud 6 L
	Automatic-stand
	Elektrische borstel Power Plus
	LED-verlichting
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Aluminium telescopische zuigbuis

S 770
	2.000 Watt 
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van draaiknop
	Luxe zuigmond SBD 470-3
 FiberteQ
	HyClean-stofcassette (F/J/M),   
 inhoud 4 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige   
	EasyLock-zuigbuis

S 771
	2.000 Watt 
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van draaiknop
	Luxe zuigmond SBD 470-3
 FiberteQ
	HyClean-stofcassette (F/J/M),   
 inhoud 4 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

S 6210
	2.000 Watt 
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van draaiknop met
 6 standen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 470-3
 FiberTeQ
	HyClean-stofcassette (F/J/M),   
 inhoud 3,5 L
	Driedelig toebehoren:
 meubelzuigmond, kierenzuiger en 
 reliëfborstel (VarioClip)
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

S 6240 EcoLine
	1.200 Watt 
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van draaiknop met
 6 standen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 650-3 AirTeQ
	HyClean-stofcassette (F/J/M),   
 inhoud 3,5 L
	Driedelig toebehoren:
 meubelzuigmond, kierenzuiger en 
 reliëfborstel (VarioClip)
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

Mangorood ........................€  189,00 Staalblauw metallic ...........€  489,00 Mangorood ........................€  209,00 Sprintblauw ...................... €  219,00 Sprintblauw ...................... €  229,00 Pistachegroen .................. €  239,00

Stofzuigers 

Handsteelstofzuigers Sledestofzuigers S 700-serie Sledestofzuigers S6-serie
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S 6230 
	2.000 Watt 
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van draaiknop met
 6 standen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 470-3
 FiberTeQ
	HyClean-stofcassette (F/J/M),   
 inhoud 3,5 L
	Driedelig toebehoren:
 meubelzuigmond, kierenzuiger en  
 reliëfborstel (VarioClip)
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis 

S 8310
	2.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 285-3
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

S8 Black Diamond
	2.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 285-3
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, driedelige
 telescopische zuigbuis
 (VarioScope)

S8 EcoLine
	1.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 650-3 AirTeQ
	HyClean-stofcassette (G/N),
 inhoud 4,5 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

S8 Parkett&Co.
	2.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van  '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 285-3
	Parketborstel SBB 300-3 voor   
 harde vloeren
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

S8 Cat & Dog
	2.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van  '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 285-3
	Turbozuigmond STB 205-3 voor  
 intensieve reiniging van sterk   
 vervuilde vloerbedekking
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

Obsidiaanzwart ................ €  239,00 Mangorood ........................€  239,00 Obsidiaanzwart ................ €  259,00 Ivoorwit ..............................€  279,00 Obsidiaanzwart ................ €  309,00 Mangorood ........................€  309,00

Sledestofzuigers S8-serie

Stofzuigers 
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S8 TotalCare
	2.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van  '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBD 285-3
	Parketborstel SBB 300-3,
 speciale handturboborstel STB  
 20, extra lange kierenzuiger SFD  
 10, verlengbare slang SFS 10 en  
 universele borstel SUB 20
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Speciale hygiënische afsluiting   
 van de stofzuiger met actieve   
 koolstof
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, driedelige tele-  
 scopische zuigbuis (VarioScope)

S8 OptiClean
	2.200 Watt
	Geleidelijke opbouw van het   
 vermogen
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van  '+/-' toetsen
	Ergonomische handgreep met   
 geïntegreerd regelventiel
	Luxe zuigmond SBDH 285-3 met  
 hygiënesensor Allergotec
	Speciale matraszuigmond SMD 10
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Speciale hygiënische afsluiting   
 van de stofzuiger met actieve   
 koolstof
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

S 8730
	2.200 Watt
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van '+/-' toetsen op  
 de Comfort-handgreep
	Automatic-stand
	Parkeersysteem met automatische  
 aan/uit-schakelaar
	Luxe zuigmond SBD 285-3
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis
	Controlelampje voor thermische  
 beveiliging en wisselen
 uitblaasfilter

S8 UniQ
	1.200 Watt
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van '+/-' toetsen 
	Comfort-handgreep inclusief   
 bediening Spotlight
	Automatic-stand
	Parkeersysteem met
 automati sche aan/uit-schakelaar  
 en verlichting 
	Luxe zuigmond SBD 650-3 AirTeQ
	Geïntegreerd driedelig toe-
 behoren in velvet toebehorenvak:  
 meubelzuigmond, kierenzuiger en  
 reliëfborstel
	HyClean-stofcassette (G/N),   
 inhoud 4,5 L
	Roestvrijstalen, driedelige
 telescopische zuigbuis
 (VarioScope)
	Controlelampje voor thermische  
 beveiliging en wisselen
 uitblaasfilter

Hybrid
	1.800 Watt
	Accu (3,5 uur oplaadtijd) met   
 indicator d.m.v. LED-verlichting
	11 min. snoerloos stofzuigen bij  
 600 Watt
	20 min. snoerloos stofzuigen bij  
 300 Watt
	Elektronische zuigkrachtregeling  
 door middel van draaiknop
	Omschakelbare luxe zuigmond  
 SBD 285-3
	Drie accessoires aan accessoire- 
 clip: meubelzuigmond,
 kierenzuiger en reliëfborstel
 met paardenhaar
	HyClean-stofcassette (F/J/M),   
 inhoud 3,5 L
	Roestvrijstalen, tweedelige
 telescopische zuigbuis

Diamantgrijs ..................... €  339,00 Lotuswit............................ €  389,00 Diepzeeblauw metallic..... €  439,00 Mahoni-bruin metallic ...... €  539,00 Argento ..............................€  539,00

VELVET
PROTECTION

Sledestofzuiger Hybrid



Voor meer informatie over het assortiment

vrijstaande apparaten van Miele verwijzen wij

u naar www.miele.nl

Miele Nederland B.V.

De Limiet 2

Postbus 166

4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantencontacten

(0347) 37 88 88


