
Pesuhoolduse kataloog
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Dr Markus Miele ja  
Dr Reinhard Zinkann

Kui meie esiisad ettevõtte Miele asutasid, pidid nad edu 

saavutamiseks olema konkurentidest paremad. Selleks 

on tegelikult vaid kaks viisi, nimelt kas olla teistest 

odavam – või parem. Mõlemat korraga on peaaegu 

võimatu saavutada. Teie olete otsustanud “parema” 

kasuks. 

 

Sellest, et Miele on suutnud seda eesmärki möödunud 

120 aasta jooksul ikka ja jälle täita, annavad tunnistust 

lugematud testivõidud ja auhinnad, aga eelkõige mitmed 

miljonid rahulolevad kliendid üle maailma. See on võima-

lik tänu väärtuste ja eesmärkide järjepidevuse hoidmi-

sele, mis on iseloomulik mitme põlvkonna jooksul ühele 

perele kuulunud ettevõtetele.

Selles mõttes pole Miele alates 1899. aastast mitte 

üksnes esmaklassilise tootekvaliteedi ja insenerikunsti 

kehastus. Miele seisab ühtviisi nii austuse, õigluse 

kui partnerlussuhete väärtustamise eest nii oma edasi-

müüjate, lõppklientide, tarnijate, töötajate kui ka naabrite 

juures. 

 

Miele ostja säästab keskkonda. Selle tagavad järjepide-

vad ressursisäästlikud tootmismeetodid ja tooted, mis 

seavad standardeid ka energia-, vee- ja pesuvahendikulu 

poolest ning lisaks ei koorma rahakotti. 

 

Et see kõik nii ka jääb, seda lubame teile kui neljanda 

põlvkonna omanikest tegevjuhid. 

Teie

Meie moto

"Immer Besser"
Tere tulemast Miele juurde
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Kvaliteet, mis on oma ajast ees.
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Teie soovid moodustavad meie seadmete DNA.
Püsiva usaldusväärsuse saavutamiseks ühendame uuenduslikkuse 
meisterliku käsitöökunstiga – just selle hoolika armastusega detailide 
vastu tagame, et meie seadmed on pikaealised ja täidavad kõik teie 
vajadused. Seepärast on meie köögiseadmed nii intuitiivse disainiga, 
et kõik toimingud käivad vaevata. Olgu pesuhooldus, nõudepesu, 
jahutus, köögiseadmed või põrandahooldus – me teeme kõik, et teie 
kogemust majapidamises parandada.
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Säästvus 
Kujuta ette: selmet kasutada aastaid paljusid seadmeid, kasutad 
ainult ühte. Ühte, mis kasutab vähem vett ja vähem energiat. Seeläbi 
tarbid vähem ja teed püsivalt head.

Jõudlus
Kui mõnda automootorit testitakse 3000 tundi, siis meie kontrollime 
oma seadmete tööomadusi kuni 10 000 tundi.1) Päeval ja öösel. 
Põhjalikult ja täpselt. Seepärast võid meie tooteid täielikult usaldada.

1) Mudeleid ja peamisi komponente testitakse sarja arendusfaasis 5000 pesutsükliga (= 5 pesu 

nädalas, 50 nädalat aastas) erinevates programmides. Lisaks: miele.ee/20years 

Töömeisterlikkus 
Alates 1899. aastast ei ole me kunagi jäänud rahule hetkel parimaga. 
Meie jaoks on iga murranguline uuendus enamat kui lihtsalt põhjus 
tähistamiseks.
Millegi veel parema loomine on uus väljakutse. Sellepärast teeme 
oma varuosad ise, taome ise oma rauda. Teeme isegi masinad, mis 
teevad masinaid. Meie nimetame seda nii: "Immer besser".
.

Pikaealisus on parim säästvus
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Miele pesumasinad läbivad 20-aastase tööea katse.1)
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Pesumasinat ei peaks kuulma, vaid nägema. 
Seepärast läbivad kõik masinad testid, mille käigus kontrollitakse 
eriti pikka kasutusiga, hügieeniliselt puhast ja püsivat jõudlust 
ning eriti vaikset tööd.

Meie arendustööst moodustab 30% katsefaas. Silmapaistvate 
tulemuste tagamiseks aastast aastasse.

Taaskasutame oma vanade seadmete metalli 
uute seadmete jaoks – täiusliku ringmajanduse heaks. Ning hoiame 
laos varuosi vähemalt 15 aastaks – see on teie õigus saada “Mielelt” 
remonditeenust.

1)  Mudeleid ja peamisi komponente testitakse sarja arendusfaasis 5000 pesutsükliga 
(= 5 pesu nädalas, 50 nädalat aastas) erinevates programmides.  
Lisaks: miele.ee/20years 

21-1393_Part01_Einl_Waeschepflege_kurz_EE.indd   1121-1393_Part01_Einl_Waeschepflege_kurz_EE.indd   11 14.11.22   14:4914.11.22   14:49



12

Koduseadmete võrku ühendamine süsteemiga  
“Miele@home”*
Toote olulisemad omadused – “Miele@home”

Rakenduse "Smart Home" integreerimine 
Rakendus "Smart Home" muudab igapäevased toimetused lihtsa-
maks ja tagab sinu kodus just sinu jaoks kohandatud mugavuse. 
Rulood, kütteseadmed ja kodumasinad suhtlevad omavahel ning 
neid juhitakse üha sagedamini rakenduste või häälkäskluste abil. Ka 
paljusid Miele seadmeid saab võrku ühendada. Tänu praktilisele Mi-
ele Cloudi kasutajaliidesele saad neid kiiresti ja hõlpsalt integreerida 
oma Smart Home‘i partnerrakendusse. See võimaldab sul nautida 
tervikliku koduvõrgu tõhusust ja mugavust.

Miele rakendus**
Täiuslik kaaslane: Miele rakendusega on teil alati ülevaade oma Miele 
koduseadmetest. Kas soovite jälgida toiduvalmistusprotsessi ahjus 
või teada, kas pesuprogramm on lõppenud? Rakendus varustab teid 
vajaliku infoga ning võimaldab mugavat ja kiiret kasutamist. Peale 
selle pakub rakendus lisainfot ja teenuseid teie Miele seadmetele, nt 
“BaristaAssistanti” või retsepte. Laadige rakendus nüüd alla!

Nutika kodu integreerimine
Nutikas kodu lihtsustab argipäeva ja loob individuaalse elamismuga-
vuse. Rulood, küte ja koduseadmed suhtlevad omavahel ja järjest 
sagedamini juhitakse neid rakenduse või häälkäsklusega. Ka paljud 
Miele seadmed on võrku ühendatavad. Neid saate tänu praktilisele 
Miele pilveliidesele kiiresti ja hõlpsalt integreerida oma nutika kodu 
partnerrakendusse. Nii naudite ühtse koduvõrgu tõhusust ja muga-
vust.

Nutikalt võrgus: meie uuendusliku süsteemiga “Miele@home” kasu-
tate oma Miele seadmete potentsiaali täiel määral ja muudate oma 
argipäeva veel nutikamaks. Kõiki nutikaid Miele koduseadmeid saab 
mugavalt ja turvaliselt võrku ühendada. Käsitsemine on hõlbus – 
kas rakendusega “Miele@mobile”, hääljuhtimise teel või olemasole-
vatesse nutika kodu lahendustesse integreerimisega. Võrguühendus 
luuakse koduse WiFi-ruuteri ja Miele pilve kaudu.
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Koduseadmete võrku ühendamine süsteemiga  
“Miele@home”*
Toote olulisemad omadused – Miele rakendus**

Esipaneel
Alati ajakohane: esipaneelil näete oma kõigi võrku ühenda-
tud Miele seadmete olekut. 

“MobileControl”
Kõik alati kontrolli all : “MobileControliga” saate oma 
seadmeid juhtida rakenduse abil. 

“RemoteUpdate”
Saadaolevad tarkvarauuendused laaditakse lihtsalt vasta-
vasse seadmesse ja installitakse – täiesti ilma teenindus-
tehniku külastuseta.

"Demo mode"
Miele rakenduse demorežiim annab esmamulje Miele 
rakenduse eelistest isegi siis, kui sul ei ole veel ühtegi Miele 
võrgutoega kodumasinat.

Laadige rakendus nüüd alla!

"ShopConnect"
Telli puhastusvahendeid ja tarvikuid kiiresti ja mugavalt 
rakenduse kaudu.

***  Digitaalne lisapakkumine Miele Cie. KG-lt. Kõiki nutikaid rakendusi võimaldatakse tänu süsteemile “Miele@home”. Sõltuvalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht olla erinev. 
***  Saadaval mobiilsele lõppseadmele (Miinimumnõuded leiate rakenduste poes toodud andmetest. Kujutatud rakenduse versioon on eeldatavalt saadaval alates 2021. aasta II kvartalist.)

Avastage Miele rakenduses veel võimalusi 
oma võrku ühendatavate koduseadmete jaoks:  

www.miele.ee
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Seda pakub vaid Miele
 Täiuslik süsteemne pesuhooldus

Meie pesuhooldussüsteem arvestab kogu protsessiga alates pese-
misest ja kuivatamisest kuni triikimiseni välja. Isegi Miele spetsiaal-
sed puhastusvahendid on loodud meie enda laborites ning sobivad 
ideaalselt meie seadmetega. 

Ideaalne kombinatsioon
Miele pesumasinad ja kuivatid on üksteisele ideaalselt kohandatud. 
Nii leiate iga pesumasina juurde disaini ja varustuse poolest sobiva 
kuivati. Sellega pakume parimat puhastus- ja hooldusjõudlust, kuid 
kaitseme samal ajal tekstiile optimaalselt.

Täiuslik pesuviimistlus
Alles triikimisega saavad paljud tekstiilid täiusliku viimistluse ning 
neid kaitstakse tänu mehaanilisele ja termilisele töötlusele veelgi. Eriti 
hõlpsalt, mugavalt, kiiresti ja tõhusalt triigite Miele aurutriikimissüs-
teemiga “FashionMaster” ja Miele triikimismasinatega.

Lihtsalt täiuslikud tulemused
Iga kaubanduses saadaolev vahend ei pese igas pesumasinas 
ühtmoodi hästi. Seepärast lõime enda laborites koostöös valitud 
tarnijatega Miele puhastustooted. Koostised on täielikult sobitatud 
Miele pesumasinate ja kuivatite jaoks. Nii saavutate väikseima 
doseeringu juures Miele seadmete optimaalse jõudluse ja säästate 
lisaks keskkonda.
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Millist liiki seadet soovite?
Siin tutvustame teile tootetüüpe, mille kasuks saate 
pesumasinate ja kuivatite puhul otsustada.

Miele pesumasinate tüübid

Pesumasinad-kuivatid
See seade ühendab endas esmaklassilise 
varustusega eesttäidetava pesumasina ja 
kondenseeriva kuivati. Ideaalne inimestele, 
kellel on kõrged nõudmised, ent vähe ruumi.

Eesttäidetavad pesumasinad
Neid pesumasinaid on väga mugav eest 
täita ja juhtida. Tänu paljudele erinevatele 
paigaldusvõimalustele (virnastatuna, töö-
pinna alla jne) saate neid seadmeid eri moel 
paika asetada.
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Miele kuivatisüsteemid
Pesu säästmise moodsaim viis.

Soojuspumbaga kuivatid
“Mielega” kuivatate oma pesu nii õrnalt ja 
säästlikult kui ei iial varem. Sest kaasaegsed 
Miele soojuspumbaga kuivatid eristuvad 
kõrgeima energiatõhususe ja parima jõud-
luse poolest. Seeläbi kuivatate oma rõivaid 
sama mugavalt ja paindlikult nagu tavalise 
kondenseeriva kuivatiga – ent säästate kuni 
50% energiat. Soojuspumbaga tehnoloogia 
madalad temperatuurid säästavad lisaks 
teie kvaliteetpesu kiude. Nii saate panna 
mugavalt ja muretult kuivatisse ka õrnad 
tekstiilid. 
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Kuidas soovite oma seadme paigaldada?
Siin tutvustame teile paigaldusvõimalusi, mille kasuks saate pesumasina ja kuivati 
kombineerimisel otsustada.

Kõrvuti paigaldus
Miele pesumasinad ja kuivatid sobivad nii 
tehniliselt kui ka visuaalselt teineteisega 
suurepäraselt kokku. Nii saate mõlemad 
seadmed teineteise kõrvale paigutada ning 
värskelt pestud pesu mugavalt kuivatisse 
panna.

Ülesehitus sokliga
Sokkel (WTS 510) tõstab seadet u 30 cm 
võrra ja toob selle niiviisi mugavale töökõr-
gusele. Juhtimine muutub seeläbi ergonoo-
miliseks ja veel mugavamaks. Samal ajal 
pakub sokkel hoiuruumi nt pesuvahendi või 
pesukoti jaoks, nii et teil on kõik kiiresti 
käeulatuses ning sama kiiresti ka ära 
koristatud.

Tööpinna alla paigaldatav
Miele sirge esipaneeliga “ChromeEdition” 
seadmed on isegi tööpinna alla paigaldata-
vad, kui paigalduskõrgus tööpinna all on 
82 kuni 85 cm. Sellisel juhul asendatakse 
seadme kaas ümberehituskomplektiga (nt 
USB W1/G või USB T1/G).

Tööpinna alla lükatav
Kõiki Miele eesttäidetavaid pesumasinaid 
saab lükata vähemalt 85 cm kõrgusesse 
nišši tööpinna all. Selle lahenduse puhul 
seadme kaant ei eemaldata. Eriti sobilikud 
on siin sirge esipaneeliga seadmed W1 
“ChromeEdition”.

Pesumasina ja kuivati torn
Kui teil ei ole piisavalt ruumi seadmete 
kõrvuti paigutamiseks, saab enamikku Miele 
pesumasinaid ja kuivateid ruumi kokkuhoiu 
mõttes ka tornina paigaldada. Selle lahen-
duse korral on pesumasin alati all.
Eriti sobivad on virnastamiseks “WhiteEdi-
tioni” mudeliseeria seadmed. Selle mudeli-
seeria kuivatite ukse avanemissuunda saab 
muuta, nii et mõlema seadme uksed avane-
vad samas suunas.
Stabiilseks ühendamiseks pakub Miele” 
erinevaid virnastuskomplekte. Mõned neist 
– näiteks WTV 512 – on varustatud praktilise 
sahtliga. Selles saab hoida näiteks lisatarvi-
kuid või kasutada seda pesukorvi hoidmi-
seks kuivati mugavaks täitmiseks ja 
tühjendamiseks.

Lisateavet selle kohta leiate pesuhooldus-
seadmete tarvikute peatükist alates lk 55.
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Miele puhul ei pea valima parima tehnika ja ilusaima disaini vahel. 
Seadmeklass ja -varustus on nüüd saadaval kahe disainisarjana: 
“ChromeEdition” ja “WhiteEdition”.

Mõlemad disainisarjad
W1 ja T1

“ChromeEdition”
Klassikaline seadmedisain, mudelist sõltuvalt kroomitud, grafiithalli 
või valge ukserõngaga. Valikus on sirge või ergonoomiliselt kaldus 
esipaneel.

“WhiteEdition”
Värske disainipuhang pesuhoolduses: mudelist sõltuvalt valge, 
musta või alumiiniumhõbedase ümmarguse disainuksega.
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Millist seadmejuhtimist  
eelistate?
Juhtimine sõrmepuudutusega “M Touch”

Taimeri seadistamine juhtvaltsi abil

Rippmenüü lisainfo kuvamiseks ja lisafunktsioonide aktiveerimiseks

Pesumasinate ja kuivatite uuendusliku puuteekraaniga jõuate kiiresti eesmärgini: juhtimine on 
lihtne ja selge. Seadet seadistatakse sarnaselt nutitelefoniga kõrglahutusega TFT-tekstiek-
raani puudutades, libistades ja kerides. Keskne ekraan valge teksti ja sümbolitega mustal 
taustal hoolitseb selle eest, et info on ideaalselt nähtav. Seal, kus kasutamisjuhised seda 
toetavad, kuvatakse infot värviliselt.

“M Touch”
Lihtne valimine puudutamise, libistamise ja kerimise teel.
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Muud individuaalsed kasutusvõimalused

“ComfortSensor”
Kiire ja intuitiivne: üherealine ekraan, lisafunktsioonide vahetu valimine andurnuppudega.

Miele pesumasinate käsitsemispõhimõte on loogiline ja intuitiivne: mugav pöördvalikunupp 
pesu- või kuivatusprogrammi jaoks, ülevaatliku paigutusega andurnupud lisafunktsioonide 
jaoks. Praktikas kõige sagedamini kasutatav seadistus on juba eelvalitud. Nii saate oma 
programmi kiiresti ja lihtsalt käivitada.

Miele erinevad seadmeklassid pakuvad teile kasutuskontseptsiooni erinevaid variante, millel 
on ühtlane disain. Nii sobivad Miele eri seadmeklasside pesumasinad ja kuivatid visuaalselt 
täiuslikult kokku.

“EasyControl”
Lihtne valik: lisafunktsioone saab valida lihtsa ümberlülitamisega andurnupu abil.

“DirectSensor”
Hõlbus juhtimine sõrmepuudutusega: lisafunktsioonide vahetu valimine andurnuppudega.
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Kõik uue põlvkonna T1 kuivatid on varustatud energiatõhusa soojus-
pumbatehnoloogiaga ja vastavad vähemalt energiatõhususe klassile 
A++. Funktsiooniga “EcoSpeed” kuivatate oma pesu veel kiiremini ja 
parima energiatõhususe klassiga A+++. Seda tänu uuele soojus-
pumbasõlmele, mis on ka ressursside säästmise valdkonnas suur 
samm edasi: paljude plastdetailide puhul kasutatakse uuenduslikku 
tootmismeetodit. Seeläbi säästetakse valmistamisel kuni 30% 
materjali. Peale selle kasutatakse ringlussevõetud plaste – see on 
oluline panus plastijäätmete vähendamisse. Lisaks on enamik 
kuivateid varustatud loodusliku külmaainega R290, mis on täielikult 
HFC-vaba ja vähendab sellega globaalse soojenemise potentsiaali 
miinimumini.

Keskkonnasäästlik 
pesuhooldus
Tõhusus ja vastupidavus

Veel rohkem jätkusuutlikkust pesemisel

Juba täna saavutab enamik Miele pesumasinaid uue energiamärgis-
tuse järgi kõrgeima tõhususklassi A ning on seega eriti keskkon-
nasäästlikud. Ent meie seadmed ei ole säästlikud mitte ainult sildil: 
kõigil Miele pesumasinatel on nutikas koguseautomaatika. See 
analüüsib hetke täitekogust ja kasutab üksnes nii palju vett ja elektrit 
kui vaja. “EcoFeedback”-funktsiooniga saate täpse tagasiside oma 
seadme elektri- ja veekulu kohta. 

Jätkusuutlik tegutsemine ja tõhusate toodete väljatöötamine on Miele 
traditsioon juba üle 120 aasta. Tänu materjalide teadlikule valikule 
paistavad Miele seadmed muu hulgas silma pika kasutusea ja 
taaskasutatavuse suure määra poolest.

Ka kuivatamine võib olla keskkonnasäästlik 

Uus ELi energiamärgis pesumasinatele ja kuivati-
tele alates märtsist 2021
Oma uute direktiividega seab EL endale ülesandeks vähendada 
veelgi energiatarbimist Euroopas ja aidata seeläbi kaasa kesk-
konna säilitamisele. Lisaks pakuvad mahumuutused tarbija-
tele  paremat toodete läbipaistvust ja hindamist.

Ülevaade olulisematest muudatustest

Uued õiguslikud nõuded ja muudatused energiaklasside piir-
väärtustes toovad kaasa seadmete uue jagunemise energiatõ-
hususe klassidesse.

Energiatõhususe plussklassidest, nagu A+++, loobumine ja uue 
klassifikatsiooni A-st G-ni kasutuselevõtt tagab seadmete pare-
ma võrreldavuse.

Alates 1. märtsist 2021 on seadme kohta rohkem teavet saada-
val QR-koodi kaudu, mis võimaldab juurdepääsu ELi andme-
baasile (EPREL).
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Soe vesi

Miele pesumasina WWV 980 WPS on täiendav ühendus sooja 
kaevu- või vihmaveega. Selle abil saate säästa elektrit, näiteks 
kui vett soojendatakse päikeseenergiaseadmetega. Võite 
kasutada ka kaevusid või vihmavett, mille abil säästate väärtus-
likku joogivett. See kaitseb mitte ainult keskkonda, vaid ka 
rahakotti.
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TwinDos®-iga pesumasina ostmisel 
saate neli kassetti UltraPhase 1 ja 
kolm kassetti UltraPhase 2 tasuta 
kaasa**
– see vastab väärtusele 97.5 eurot ja säästab teid 
pesuvahendikuludest enam kui pooleks 
aastaks***.

Paljude CapDosing-funktsiooniga 
pesumasinamudelite ostmisel saate 
lausa kolm kapslit tasuta kaasa.
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*** Sõltub mudelist
***  Üks kassett UltraPhase 1 ja 2 on seadmega kaasas, ülejäänud kassetid saate kaasasoleva kupongi alusel. 
*** Arvutamise alus: 28 nädalat, 5 pesu nädalas 
1) TwinDos®-i patent: EP 2 784 205
2) CapDosingu patent: EP 2 365 120
3) SteamCare'i patent: EP 2 006 432
4)  Teaduslikult kontrollinud Albstadt-Sigmaringeni kõrgkool, väljastatud Integratiivse Hügieeni ja Viroloogia Instituudi InFluenc_H 

kuldne märgis. Kehtib kõigile TwinDos®-i ja PowerWashiga mudelitele programmis Hügieeniline puuvillane 60 °C ja lisafunkt-
siooniga AllergoWash. Meetodi kirjelduse leiate aadressilt www.miele.com/wa-c

Milliseid mugavusomadusi soovite?
Miele pesumasinate olulisemate omaduste ülevaade

PowerWash
Parim pesutoime ja 

kiirus kombineerituna suurima energiatõhu-
susega, nii suure kui ka väikese pesu jaoks.

Automaatne pesuvahendi 
doseerimine TwinDos®1)

Parim vedela pesuvahendi süsteem 
nupuvajutusega.

Automaatne doseerimine TwinDos®-iga ei 
ole mitte ainult praktiline, vaid tagab samal 
ajal ka perfektse puhtuse: UltraP-
hase 1 ja 2 muudavad teie seadme pari-
maks vedela pesuvahendi süsteemiks. 
TwinDos® doseerib vahendeid UltraP-
hase 1 ja 2 optimaalsel ajahetkel pesuprot-
sessi ja saavutab sel viisil parima pesu-
toime. Peale selle doseerib TwinDos® nii 
täpselt, et võrreldes käsitsi doseerimisega 
säästate kuni 30% pesuvahendit.

SingleWash
Tõhus lahendus üksikutele 

esemetele: peske lemmikpluusi nii kiiresti, 
säästlikult ja õrnalt kui ei iial varem.

CapDosing2)

Hõlbus ja jätkusuutlik: CapDo-
singuga doseerite eripesuvahendit, loputus-
vahendit ja lisandit alati optimaalselt.

SteamCare3)

Maksimaalselt mitmekesine kasutus: tänu 
SteamCare'ile saate oma lemmikrõivaid 
hõlpsalt värskendada ja siluda.

Kuldmedaliga viirusehügieen
Hügieeniliselt puhas: tänu TwinDos®-ile ja 
PowerWashile eemaldatakse tõhusalt 
99,9%4) viirustest, sh koroona.
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Energiatõhususklass
Näitab seadme energiatõhususklassi.

Näidatakse energiatõhususklasse 
A kuni G.

Säästev trummel koos täitekogusega
Näitab trumli liiki ja selle täitekogust. 

Säästev trummel koos 1–9 kg täitekogusega.

Doseerimissüsteem
 Näitab, milline automaatne doseerimissüsteem on 
seadmel. 

 Parimad puhastustulemused tänu Miele kahefaasilisele 
süsteemile ja mugavale doseerimisel.

PowerWash
 Näitab, kas seadmel on PowerWashi pesutehnoloogia. 

 Miele pesutehnoloogia kombineerib parima pesutoime ja 
lühikesed programmide kestused kõrge 
energiatõhususega.

CapDosing1)

Näitab, kas seadmel on CapDosing.

Doseerige spetsiaalset pesuvahendit, pehmendavat 
loputusvahendit ja lisandit hõlpsalt portsjonkapslite abil.

Silumisfunktsioonid
Näitab, millised silumisfunktsioonid on seadmel.

 50% vähem triikimist – maksimaalne kasutuse mitmeke-
sisus: pärast pesuprogrammi või eraldi 
silumisprogrammina.

Ikoonide tähendused
Ülevaade eesttäidetavate pesumasinate kõigist sümbolitest

1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

SteamCare

1) Patent: EP 2 365 120
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Eestlaetavad pesumasinad
Toote ülevaade
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1- 7 kg 1- 7 kg 1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos

CapDosing CapDosing PowerWash CapDosing PowerWash CapDosing

Tüüp/müügi nimetus WCA030 WCS Active WCA030 WPS Active WCR 870 WPS PWash 2,0 & 
TDos XL & WiFi

WCR 890 WPS PWash 2,0 & 
TDos XL & WiFi & Steam

Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund paremal paremal paremal paremal
Tsentrifuugimine     
Max tsentrifuugimiskiirus 1400 1400 1600 1600
Disain     
Ukse disain Lootosvalge Lootosvalge Kroom Kroom
Paneeli variant Kõver Kõver Kõver Kõver
Ekraan "EasySensor kollane" "EasySensor kollane" "MTouch" "MTouch"
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine – – • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – • •
Trumli valgustus – – LED LED
“MultiLingua” – – • •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Tsentrifuugi tõhususklass B B A A
Õhus leviva müra tase (dB) 72 72 68 68
Soojaveeühendus – – – –
“EcoFeedback” – – • •
“ProfiEco”-mootor • • • •
Pesuprogrammid     
“QuickPowerWash” – – • •
Päevasärgid – – • •
Siid (käsipesu) – – • •
Villane (käsipesu) • • • •
Ekspress 20 • • • •
Ülerõivad • • • •
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – • •
Suletekid – – • •
Udusuled – – • •
Hügieeniline puuvillane – – • •
Lisafunktsioonid     
“SingleWash” – – • •
Lühike • • • •
Leotamine • • • •
Eelpesu – – • •
Eriti vaikne – – • •
Eeltriikimine – – • •
“AllergoWash” – – • •
Ohutus     
Veeohutuse süsteem "Watercontrol"-süsteem Waterproof-süsteem Waterproof-süsteem Waterproof-süsteem
Lapselukk – – • •
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1054 1054 1054
Seadme sügavus ukseta (mm) 600 600 600 600
Kaasasolevad tarvikud     
3 kapslit – – • •
“UltraPhase” 1 + 2 – – • •
Vautšer “Miele” pesuvahendile – – – –
“Miele UltraPhase'i” vautšer – – • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Eestlaetavad pesumasinad
Toote ülevaade

1- 8 kg 1- 9 kg 1- 8 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos

CapDosing CapDosing CapDosing CapDosing

Tüüp/müügi nimetus WED 135 WPS 8kg WED174 WCS 9kg WEF674 WCS TDos&8kg WEG 675 WPS TDos & 9kg
Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund paremal paremal paremal paremal
Tsentrifuugimine     
Max tsentrifuugimiskiirus 1400 1400 1600 1400
Disain     
Ukse disain Pärlviimistlusega grafiithall Pärlviimistlusega grafiithall – –
Paneeli variant Kõver Kõver Kõver Kõver
Ekraan Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge mugavusandur, 1-realine
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine – • • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – –
Trumli valgustus – – – LED
“MultiLingua” – – – •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Tsentrifuugi tõhususklass B B A B
Õhus leviva müra tase (dB) 70 70 69 68
Soojaveeühendus – – – –
“EcoFeedback” – – – –
“ProfiEco”-mootor • • • •
Pesuprogrammid     
“QuickPowerWash” – – – –
Päevasärgid • • • •
Siid (käsipesu) – – – •
Villane (käsipesu) • • • •
Ekspress 20 • • • •
Ülerõivad – • – •
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – – •
Suletekid – – – –
Udusuled – – – –
Hügieeniline puuvillane – – – –
Lisafunktsioonid     
“SingleWash” – – – –
Lühike • • • •
Leotamine – – – •
Eelpesu • • – •
Eriti vaikne – – – •
Eeltriikimine • • • •
“AllergoWash” – – – •
Ohutus     
Veeohutuse süsteem Waterproof-süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem Waterproof-süsteem
Lapselukk – – – •
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1054 1054 1054
Seadme sügavus ukseta (mm) 600 600 600 600
Kaasasolevad tarvikud     
3 kapslit – – • •
“UltraPhase” 1 + 2 – – • •
Vautšer “Miele” pesuvahendile – – – –
“Miele UltraPhase'i” vautšer – – • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Eestlaetavad pesumasinad
Toote ülevaade
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1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg 1- 8 kg TwinDos 1- 8 kg

PowerWash CapDosing CapDosing CapDosing PowerWash CapDosing

Tüüp/müügi nimetus WEI 875 WCS PWash & TDos 
& 9kg

WSD164 WCS 9kg WSF664 WCS TDos&8kg WWD 320 WCS PWash & 8kg

Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund paremal paremal paremal paremal
Tsentrifuugimine     
Max tsentrifuugimiskiirus 1600 1400 1600 1400
Disain     
Ukse disain – Lootosvalge Obsidiaanmust valge raamiga Obsidiaanmust valge raamiga
Paneeli variant Kõver 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all
Ekraan Valge mugavusandur, 1-realine Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Valge DirectSensor, 7-segmend. Kol.DirectSensor, 7-segmendil.
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine • • • –
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – –
Trumli valgustus LED – – –
“MultiLingua” • – – –
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Tsentrifuugi tõhususklass A B A B
Õhus leviva müra tase (dB) 68 70 69 70
Soojaveeühendus – – – –
“EcoFeedback” • – – –
“ProfiEco”-mootor • • • •
Pesuprogrammid     
“QuickPowerWash” • – – •
Päevasärgid • • • •
Siid (käsipesu) • – – –
Villane (käsipesu) • • • •
Ekspress 20 • • • •
Ülerõivad • – – –
Impregneerimine • • • •
Spordiriided • – – –
Suletekid • – – –
Udusuled • – – –
Hügieeniline puuvillane • – – –
Lisafunktsioonid     
“SingleWash” • – – –
Lühike • • • •
Leotamine • – – –
Eelpesu • • – •
Eriti vaikne • – – –
Eeltriikimine • • • •
“AllergoWash” • – – –
Ohutus     
Veeohutuse süsteem Waterproof-süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem
Lapselukk • – – –
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1054 1077 1077
Seadme sügavus ukseta (mm) 600 – – –
Kaasasolevad tarvikud     
3 kapslit • – • –
“UltraPhase” 1 + 2 • – • –
Vautšer “Miele” pesuvahendile – – – –
“Miele UltraPhase'i” vautšer • – • –
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Eestlaetavad pesumasinad
Toote ülevaade

1- 8 kg TwinDos 1- 8 kg 1- 9 kg 1- 8 kg TwinDos

CapDosing CapDosing CapDosing CapDosing

Tüüp/müügi nimetus WWD 660 WCS TDos & 8kg WWD120 WCS 8kg WWD164 WCS 9kg WWF664 WCS TDos&8kg
Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund paremal paremal paremal paremal
Tsentrifuugimine     
Max tsentrifuugimiskiirus 1400 1400 1400 1600
Disain     
Ukse disain Obsidiaanmust valge raamiga Obsidiaanmust valge raamiga Obsidiaanmust valge raamiga Obsidiaanmust kroomraamiga
Paneeli variant 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all
Ekraan Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Valge DirectSensor, 7-segmend.
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine • – • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – –
Trumli valgustus – – – –
“MultiLingua” – – – –
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Tsentrifuugi tõhususklass B B B A
Õhus leviva müra tase (dB) 70 70 70 69
Soojaveeühendus – – – –
“EcoFeedback” – – – –
“ProfiEco”-mootor • • • •
Pesuprogrammid     
“QuickPowerWash” – – – –
Päevasärgid • • • •
Siid (käsipesu) – – – –
Villane (käsipesu) • • • •
Ekspress 20 • • • •
Ülerõivad – – – –
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – – –
Suletekid – – – –
Udusuled – – – –
Hügieeniline puuvillane – – – –
Lisafunktsioonid     
“SingleWash” – – – –
Lühike • • • •
Leotamine – – – –
Eelpesu – • • –
Eriti vaikne – – – –
Eeltriikimine • • • •
“AllergoWash” – – – –
Ohutus     
Veeohutuse süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem
Lapselukk – – – –
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1077 1077 1077 1077
Seadme sügavus ukseta (mm) – – – –
Kaasasolevad tarvikud     
3 kapslit – – – •
“UltraPhase” 1 + 2 • – – •
Vautšer “Miele” pesuvahendile – – – –
“Miele UltraPhase'i” vautšer • – – •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Eestlaetavad pesumasinad
Toote ülevaade

33

1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos

CapDosing PowerWash CapDosing PowerWash CapDosing

Tüüp/müügi nimetus WWG 660 WCS TDos & 9kg WWI 860 WPS PWash & 
TDos & 9kg

WWV 980 WPS Passion

Tüüp    
Virnastatav • • •
Tööpinna alla lükatav • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – –
Ukse avanemissuund paremal paremal paremal
Tsentrifuugimine    
Max tsentrifuugimiskiirus 1400 1600 1600
Disain    
Ukse disain Obsidiaanmust kroomraamiga Obsidiaanmust kroomraamiga Alumiiniumhõbedane 

kroomraamiga
Paneeli variant 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all
Ekraan Valge mugavusandur, 1-realine Valge mugavusandur, 1-realine "MTouch"
Kasutusmugavus    
“Miele@home'i” võrku ühendamine • • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • •
Kellaaja kuvamine – – •
Trumli valgustus – – LED
“MultiLingua” • • •
“AddLoad” • • •
Tõhusus ja vastupidavus    
Tsentrifuugi tõhususklass B A A
Õhus leviva müra tase (dB) 68 68 67
Soojaveeühendus – – •
“EcoFeedback” – • •
“ProfiEco”-mootor • • •
Pesuprogrammid    
“QuickPowerWash” – • •
Päevasärgid • • •
Siid (käsipesu) • • •
Villane (käsipesu) • • •
Ekspress 20 • • •
Ülerõivad • • •
Impregneerimine • • •
Spordiriided • • •
Suletekid – • •
Udusuled – • •
Hügieeniline puuvillane – • •
Lisafunktsioonid    
“SingleWash” – • •
Lühike • • •
Leotamine • • •
Eelpesu • • •
Eriti vaikne • • •
Eeltriikimine • • •
“AllergoWash” • • •
Ohutus    
Veeohutuse süsteem "Watercontrol"-süsteem Waterproof-süsteem Waterproof-süsteem
Lapselukk • • •
Tehnilised andmed    
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1077 1077 1077
Seadme sügavus ukseta (mm) – – –
Kaasasolevad tarvikud    
3 kapslit • • •
“UltraPhase” 1 + 2 • • •
Vautšer “Miele” pesuvahendile – – –
“Miele UltraPhase'i” vautšer • • •
Paneeli värv    
lootosvalge • • •
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Milliseid mugavusomadusi soovite?
Miele kuivatite olulisemate omaduste* ülevaade

FragranceDos2)

Värskus kõigi meelte jaoks: 
Miele kuivatist ei tule pesu välja mitte ainult 
eriti kohevana, vaid ka imeliselt lõhnavana.

EcoDry tehnoloogia
Miele EcoDry tehnoloogia tagab 

teile püsivalt madala energiakulu ja lühike-
sed kuivatamisajad. Tänu Miele patenteeri-
tud1) filtrisüsteemi ja hooldusvaba soojusva-
heti efektiivsele koostööle pole ebemetel 
mingit võimalust soojusvahetit ummistada ja 
seeläbi seadme võimsust pikapeale 
nõrgendada.

EcoDry tehnoloogiaga töötavad Miele 
soojuspumbaga kuivatid alati säästlikult 
– kogu seadme tööea jooksul. Hooldusvaba soojusvaheti

Hästi kaitstud: filter kaitseb soojusvahetit ja 
muudab puhastamise tarbetuks.

* sõltub mudelist
1) patent: EP 2 107 155
2) patent: EP 2 431 516
3)  Võrreldes ilma EcoSpeed funktsioonita Miele kuivatitega 

sama täitekoguse ja energiatõhususe klassi juures.
4) Ei sobi villasele ega siidile.

EcoSpeed
Kahekordselt plussis: tänu EcoSpeedile 
kuivatate oma pesu parima energiatõhususe 
juures üle 20 min kiiremini3).

DryCare 40
Säästev pesuhooldus: DryCare 40 abil 
kuivatate peaaegu kõike, mis on pestav 
40 °C juures4). See säästab palju aega. 

SteamFinish
Vähem triikimist, rohkem värskust: juba 
kuivatis silutakse ja värskendatakse tekstiile 
nähtavalt.
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Energiatõhusus
Näitab seadme energiatõhusust.

Näidatakse energiatõhususklasse A+++ kuni C. 

Trumli liik / täitekogus
Näitab trumli liiki ja trumli täitekogust.

Säästev trummel1) koos 1–9 kg täitekogusega.

EcoDry
 Näitab, kas seade on varustatud EcoDry-tehnoloogiaga.

 Püsivalt ökonoomne: filtrisüsteem ja hooldusvaba soojus-
vaheti hoiavad energiatarbimise püsivalt väiksena ja 
tööaja lühikesena.

EcoSpeed
 Näitab, kas seade on varustatud EcoSpeediga. 

 Kuni 40 minutit kiirem kuivatamine1) – parima energiatõ-
hususe juures.

FragranceDos2)

 Näitab, kas seade on lõhnapudelite kasutamise jaoks 
ette valmistatud.

 Värskus kõigi meelte jaoks “Mielega” ei ole teil mitte 
ainult eriti pehme, vaid ka imeliselt lõhnav pesu.

Lõhnav pesu nii, nagu teile meeldib: vahetage kiiresti 
kahe erineva lõhna vahel, vastavalt oma eelistustele.

Silumisfunktsioonid
Näitab, milline silumisfunktsioon seadmel on.

Vähem triikimist: veeaur ja soojus siluvad tekstiile juba 
kuivatis.

Ikoonide tähendus
Ülevaade kuivatite kõigist sümbolitest

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

SteamFinish

* Energiatõhususklassi A+++ piirväärtusest (24) säästlikum
1) Võrreldes ilma EcoSpeedita Miele kuivatitega sama täitekogusse ja energiatõhususe klassi juures.

2) patent: EP 2 431 516

FragranceDos

FragranceDos²
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Soojuspumbaga trummelkuivatid
Toote ülevaade

37

1- 7 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos²

EcoDry EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed

Tüüp/müügi nimetus TCA230WP Active TCC230WP 8kg TCC570WP EcoSpeed&8kg TCF760WP EcoSpeed&8kg
Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – •
Ukse avanemissuund vasakul vasakul vasakul vasakul
Disain     
Ukse disain Valge Valge Valge Pärlviimistlusega grafiithall
Paneeli variant Kõver Kõver Kõver sirge
Ekraan "EasySensor kollane" Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Valge DirectSensor, 

7-segmend.
Kuivatustulemus     
Täpne kuivatus “PerfectDry” • • • •
Intelligentne trumli tagurpidi 
pöörlemine

• • • •

Õrn kangahooldus     
“SilenceDrum” – – – –
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine – – • •
“Wash2Dry” – – • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – –
Trumli valgustus LED LED LED LED
“MultiLingua” – – – –
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine • • • •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Müratase puuvillase programmis 
täiskogusega (dB(A) re1pW)

66 66 66 66

Kondenseerimistõhususe klass A A A A
“EcoFeedback” – – – –
Hooldusvaba soojusvaheti • • • •
“ProfiEco”-mootor – • • •
Kuivatusprogrammid     
Päevasärgid • • • •
Siidi viimistlus – – – –
Villaste esemete viimistlus • • • •
Ekspress • • • •
Ülerõivad – – – –
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – – –
Hügieeniline puuvillane – – – –
Eeltriikimine • • – –
Voodipesu • • • •
Auruga viimistlemine – – – –
Lisafunktsioonid     
Kortsumiskaitse • • • •
Sumisti – – – •
Kiir – – – –
“DryCare 40” – – – •
“PowerFresh” – – – –
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (K x L x S) mm 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1054 1054 1054
Külmaaine tüüp R290 R290 R290 R290
Külmaaine kogus 0,11 0,11 0,14 0,14
Kaasasolevad tarvikud     
Lõhnapudel • • • •
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks • • • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Soojuspumbaga trummelkuivatid
Toote ülevaade

1- 9 kg FragranceDos² - 10 %* 1- 9 kg FragranceDos² - 10 %* 1- 9 kg FragranceDos² 1- 7 kg FragranceDos

EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoDry EcoDry

Tüüp/müügi nimetus TCH790WP EcoSpeed&9kg TCR780WP Eco&Steam&9kg TCR790WP Eco&Steam&9kg TEA235WP Active
Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – • – –
Ukse avanemissuund vasakul vasakul vasakul vasakul
Disain     
Ukse disain Pärlviimistlusega grafiithall – – Valge
Paneeli variant Kõver sirge Kõver Kõver
Ekraan Valge DirectSensor, 

7-segmend.
"MTouch" "MTouch" "EasySensor kollane"

Kuivatustulemus     
Täpne kuivatus “PerfectDry” • • • •
Intelligentne trumli tagurpidi 
pöörlemine

• • • •

Õrn kangahooldus     
“SilenceDrum” • • • –
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine • • • –
“Wash2Dry” • • • –
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – • • –
Trumli valgustus LED LED LED LED
“MultiLingua” – • • –
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine • • • •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Müratase puuvillase programmis 
täiskogusega (dB(A) re1pW)

64 62 62 66

Kondenseerimistõhususe klass A A A A
“EcoFeedback” – • • –
Hooldusvaba soojusvaheti • • • •
“ProfiEco”-mootor • • • –
Kuivatusprogrammid     
Päevasärgid • • • •
Siidi viimistlus – • • –
Villaste esemete viimistlus • • • •
Ekspress • • • •
Ülerõivad – • • –
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – • • –
Hügieeniline puuvillane – • • –
Eeltriikimine – • • •
Voodipesu • • • •
Auruga viimistlemine – – – –
Lisafunktsioonid     
Kortsumiskaitse • • • •
Sumisti • • • –
Kiir – – – –
“DryCare 40” • • • –
“PowerFresh” – • • –
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (K x L x S) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 640
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1054 1054 1054
Külmaaine tüüp R290 R134a R134a R290
Külmaaine kogus 0,14 0,48 0,48 0,11
Kaasasolevad tarvikud     
Lõhnapudel • • • •
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks • • • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Soojuspumbaga trummelkuivatid
Toote ülevaade

39

1- 8 kg FragranceDos 1- 9 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos 1- 9 kg FragranceDos²

EcoDry EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed

Tüüp/müügi nimetus TEC235WP 8kg TEC374WP 9kg TEC575WP EcoSpeed&8kg TEL795WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund vasakul vasakul vasakul vasakul
Disain     
Ukse disain Valge Valge Valge –
Paneeli variant Kõver Kõver Kõver Kõver
Ekraan Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge mugavusandur, 1-realine
Kuivatustulemus     
Täpne kuivatus “PerfectDry” • • • •
Intelligentne trumli tagurpidi 
pöörlemine

• • • •

Õrn kangahooldus     
“SilenceDrum” – – – •
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine – • • •
“Wash2Dry” – – • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – –
Trumli valgustus LED LED LED LED
“MultiLingua” – – – •
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine • • • •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Müratase puuvillase programmis 
täiskogusega (dB(A) re1pW)

66 66 66 64

Kondenseerimistõhususe klass A A A A
“EcoFeedback” – – – •
Hooldusvaba soojusvaheti • • • •
“ProfiEco”-mootor • • • •
Kuivatusprogrammid     
Päevasärgid • • • •
Siidi viimistlus – – – •
Villaste esemete viimistlus • • • •
Ekspress • • • •
Ülerõivad – – – •
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – – •
Hügieeniline puuvillane – – – –
Eeltriikimine • – – •
Voodipesu • • • •
Auruga viimistlemine – – – –
Lisafunktsioonid     
Kortsumiskaitse • • • •
Sumisti – – – •
Kiir – – – –
“DryCare 40” – – – •
“PowerFresh” – – – •
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (K x L x S) mm 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1054 1054 1054
Külmaaine tüüp R290 R290 R290 R290
Külmaaine kogus 0,11 0,11 0,14 0,14
Kaasasolevad tarvikud     
Lõhnapudel • • • •
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks • • • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Soojuspumbaga trummelkuivatid
Toote ülevaade

1- 7 kg FragranceDos 1- 9 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos 1- 9 kg FragranceDos

EcoDry EcoDry EcoDry EcoDry

Tüüp/müügi nimetus TSA233WP Active TSC364WP 9kg TWC220WP 8kg TWC364WP 9kg
Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund vasakul vasakul, vahetatav vasakul, vahetatav vasakul, vahetatav
Disain     
Ukse disain Valge Valge Valge Valge
Paneeli variant Kõver 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all
Ekraan "EasySensor kollane" Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Kol.DirectSensor, 7-segmendil.
Kuivatustulemus     
Täpne kuivatus “PerfectDry” • • • •
Intelligentne trumli tagurpidi 
pöörlemine

• • • •

Õrn kangahooldus     
“SilenceDrum” – – – –
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine – • – •
“Wash2Dry” – – – –
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – –
Trumli valgustus LED LED LED LED
“MultiLingua” – – – –
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine • • • •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Müratase puuvillase programmis 
täiskogusega (dB(A) re1pW)

66 66 66 66

Kondenseerimistõhususe klass A A A A
“EcoFeedback” – – – –
Hooldusvaba soojusvaheti • • • •
“ProfiEco”-mootor – • • •
Kuivatusprogrammid     
Päevasärgid • • • •
Siidi viimistlus – – – –
Villaste esemete viimistlus • • • •
Ekspress • • • •
Ülerõivad – – – –
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – – –
Hügieeniline puuvillane – – – –
Eeltriikimine • – • –
Voodipesu • • • •
Auruga viimistlemine – – – –
Lisafunktsioonid     
Kortsumiskaitse • • • •
Sumisti – – – –
Kiir – – – –
“DryCare 40” – – – –
“PowerFresh” – – – –
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (K x L x S) mm 850 x 596 x 640 850 x 596 x 655 850 x 596 x 655 850 x 596 x 655
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1054 1077 1077 1077
Külmaaine tüüp R290 R290 R290 R290
Külmaaine kogus 0,11 0,11 0,11 0,11
Kaasasolevad tarvikud     
Lõhnapudel • • • •
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks • • • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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Soojuspumbaga trummelkuivatid
Toote ülevaade

41

1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos² 1- 9 kg FragranceDos² - 10 %* 1- 9 kg FragranceDos²

EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed EcoDry

Tüüp/müügi nimetus TWD260WP 8kg TWF760WP EcoSpeed&8kg TWL780WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

TWV780WP Passion

Tüüp     
Virnastatav • • • •
Tööpinna alla lükatav • • • •
Tööpinna alla paigaldatav – – – –
Ukse avanemissuund vasakul, vahetatav vasakul, vahetatav vasakul, vahetatav vasakul, vahetatav
Disain     
Ukse disain Obsidiaanmust valge raamiga Obsidiaanmust kroomraamiga Obsidiaanmust kroomraamiga Alumiiniumhõbedane 

kroomraamiga
Paneeli variant 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all 5° nurga all
Ekraan Kol.DirectSensor, 7-segmendil. Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge mugavusandur, 1-realine "MTouch"
Kuivatustulemus     
Täpne kuivatus “PerfectDry” • • • •
Intelligentne trumli tagurpidi 
pöörlemine

• • • •

Õrn kangahooldus     
“SilenceDrum” – – • •
Kasutusmugavus     
“Miele@home'i” võrku ühendamine • • • •
“Wash2Dry” • • • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • • •
Kellaaja kuvamine – – – •
Trumli valgustus LED LED LED LED
“MultiLingua” – – • •
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine • • • •
“AddLoad” • • • •
Tõhusus ja vastupidavus     
Müratase puuvillase programmis 
täiskogusega (dB(A) re1pW)

66 66 64 62

Kondenseerimistõhususe klass A A A A
“EcoFeedback” – – • •
Hooldusvaba soojusvaheti • • • •
“ProfiEco”-mootor • • • •
Kuivatusprogrammid     
Päevasärgid • • • •
Siidi viimistlus – – • •
Villaste esemete viimistlus • • • •
Ekspress • • • •
Ülerõivad – – • •
Impregneerimine • • • •
Spordiriided – – • •
Hügieeniline puuvillane – – – •
Eeltriikimine – – • •
Voodipesu • • • •
Auruga viimistlemine – – – –
Lisafunktsioonid     
Kortsumiskaitse • • • •
Sumisti – • • •
Kiir – – – •
“DryCare 40” – • • •
“PowerFresh” – – • •
Tehnilised andmed     
Mõõtmed (K x L x S) mm 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1077 1077 1077 1077
Külmaaine tüüp R290 R290 R290 R134a
Külmaaine kogus 0,11 0,14 0,14 0,48
Kaasasolevad tarvikud     
Lõhnapudel • • • •
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks • • • •
Paneeli värv     
lootosvalge • • • •
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TwinDos®-iga pesumasina-kuivati 
ostmisel saate 
neli kassetti UltraPhase 1 ja 
kolm kassetti UltraPhase 2 tasuta**
– see vastab väärtusele 97.5 eurot ja säästab teid 
pesuvahendikuludest enam kui pooleks 
aastaks***.
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*** Sõltub mudelist
***  Üks kassett UltraPhase 1 ja 2 on seadmega kaasas, ülejäänud kassetid saate kaasasoleva kupongi alusel.
***  arvutamise alus: 28 nädalat, 5 pesu nädalas
1) TwinDos®-i patent: EP 2 784 205
2) CapDosingu patent: EP 2 365 120
3)  Teaduslikult kontrollinud Albstadt-Sigmaringeni kõrgkool, väljastatud Integratiivse Hügieeni ja Viroloogia Instituudi InFluenc_H 

kuldmärgis Kehtib kõigile TwinDos®-i ja PowerWashiga mudelitele programmis Hügieeniline puuvillane 60 °C ja lisafunktsioo-
niga AllergoWash. Meetodi kirjelduse leiate aadressilt www.miele.com/wa-c

Milliseid mugavusomadusi soovite?
Miele pesumasinate-kuivatite olulisemate omaduste ülevaade

Automaatne pesuvahendi 
doseerimine TwinDos®1)

Parim vedela pesuvahendi süsteem 
nupuvajutusega.

Automaatne doseerimine TwinDos®-iga ei 
ole mitte ainult praktiline, vaid tagab samal 
ajal ka perfektse puhtuse: UltraP-
hase 1 ja 2 muudavad teie seadme pari-
maks vedela pesuvahendi süsteemiks. 

TwinDos® doseerib vahendeid UltraP-
hase 1 ja 2 optimaalsel ajahetkel pesuprot-
sessi ja saavutab nii parima pesutoime. 
Peale selle doseerib TwinDos® vahendit nii 
täpselt, et võrreldes käsitsi doseerimisega 
säästate kuni 30% pesuvahendit.

PowerWash
Parim pesutoime ja kiirus 

kombineerituna suurima energiatõhusu-
sega, nii suure kui ka väikese pesu jaoks.

Single
Kiire ja tõhus: peske ja kuiva-

tage oma lemmikrõivaeset sõltuvalt prog-
rammist vähem kui tunniga.

Kuldmedaliga viirusehügieen
Hügieeniliselt puhas: tänu TwinDos ja 
PowerWash eemaldavad tõhusalt 99,9%3) 
viirustest, sh koroona.

SteamCare
Maksimaalselt mitmekesine kasutus: tänu 
SteamCare'ile saate oma lemmikrõivaid 
hõlpsalt värskendada ja siluda.

CapDosing2)

Hõlbus ja jätkusuutlik: CapDo-
sing doseerib eripesuvahendit, loputusva-
hendit või lisavahendit alati optimaalselt.
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Järjest pesemise ja kuivatamise 
energiatõhususklass
 Järjest pesemise ja kuivatamise jaoks näidatakse ener-
giatõhususklassi A–G.

Pesemise energiatõhususklass 
Pesemise jaoks näidatakse energiatõhususklassi A–G.

Säästev trummel koos täitekogusega 
Näitab maksimaalset täitekogust nii pesemisele kui ka 
järjest pesemise ja kuivatamise jaoks. 

Säästev trummel, 9 kg pesemine ja 6 kg kuivatamine

Doseerimissüsteem
 Näitab, milline automaatne doseerimissüsteem seadmel 
on.

 Parim vedela pesuvahendi süsteem nupuvajutusega.

PowerWash
Näitab, kas seadmel on PowerWash-süsteem.

 Parim pesutoime ja kiirus kombineerituna suurima 
energiatõhususega, nii suure kui ka väikese pesu jaoks.

Silumisfunktsioonid 
Näitab milline silumisfunktsioon on seadmel. 

 50% vähem triikimist – maksimaalne kasutuse mitmeke-
sisus: pärast pesu- või kuivatusprogrammi või eraldi 
silumisprogrammina.

Ikoonide tähendused
Ülevaade pesumasina-kuivati kõigist sümbolitest

9 / 6 kg

SteamCare

TwinDos

1) Patent: EP 2 365 120

PowerWash
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Pesumasin-kuivatid
Toote ülevaade
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8 / 5 kg 8 / 5 kg 8 / 5 kg

TwinDos PowerWash SteamCare

Tüüp/müügi nimetus WTD160 WCS 8/5 kg WTD163 WCS 8/5 kg WTR870WPM PWash&TDos 
8/5kg

Tüüp    
Virnastatav • • •
Tööpinna alla lükatav • • •
Tööpinna alla paigaldatav • • –
Ukse avanemissuund paremal paremal paremal
Tsentrifuugimine    
Max tsentrifuugimiskiirus 1500 1500 1600
Disain    
Ukse disain Pärlviimistlusega grafiithall Lootosvalge Kroom
Paneeli variant sirge sirge Kõver
Ekraan Valge DirectSensor, 7-segmend. Valge DirectSensor, 7-segmend. "MTouch"
Õrn kangahooldus    
“PerfectCare'i” tehnoloogia • • •
Kasutusmugavus    
“Miele@home'i” võrku ühendamine • • •
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi • • •
Kellaaja kuvamine – – •
Trumli valgustus – – LED
“MultiLingua” – – •
Täitekoguse- ja dos.-näidik – – –
“AddLoad” • • •
Tõhusus ja vastupidavus    
Tsentrifuugi tõhususklass – – –
Õhus leviva müra tase (dB) – – –
“ProfiEco”-mootor • • •
Pesuprogrammid    
“QuickPower” – – •
Päevasärgid • • •
Ekspress • • •
Ülerõivad – – •
Impregneerimine – – •
Spordiriided – – •
Padjad – – •
Udusuled – – •
Hügieeniline puuvillane – – •
Kuivatusprogrammid    
Siid – – •
Eeltriikimine – – –
Lisafunktsioonid    
Lühike • • •
Leotamine – – •
Eelpesu – – •
“AllergoWash” – – •
Üksik – – –
Ohutus    
Veeohutuse süsteem "Watercontrol"-süsteem "Watercontrol"-süsteem "Waterproof"-Metal
Lapselukk – – –
Tehnilised andmed    
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm 850 x 596 x 637 850 x 596 x 637 850 x 596 x 637
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm) 1055 1055 1055
Seadme sügavus ukseta (mm) – – –
Kaasasolevad tarvikud    
3 kapslit – – •
“UltraPhase” 1 + 2 – – •
Vautšer “Miele” pesuvahendile – – –
“Miele UltraPhase'i” vautšer – – •
Paneeli värv    
lootosvalge • • •
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Milliseid mugavusomadusi soovite?
Miele triikimissüsteemi FashionMaster olulisemate omaduste* ülevaade

Aktiivne triikimislaud
Parimad triikimistulemused: täispuhumis- ja 
imemisfunktsioon tagavad auru optimaalse 
kasutamise ja rõivaste asendi.

Kärjestruktuuriga 
triikimistald1)

Miele pesumasinates ja kuivatites tagab see 
ainulaadse pesu säästmise: kaitsva kär-
jestruktuuriga patenteeritud trummel. Sama 
põhimõte tagab ka FashionMasteri puhul 
kvaliteetse tulemuse. Ainulaadne kärjestruk-
tuur tagab parimad triikimistulemused ja 
kaitseb optimaalselt pesu. Erinevalt tavapä-
rastest triikraudadest jaotub aur kiiresti ja 
ühtlaselt üle kogu triikimistalla tänu väikes-
tele kanalitele kärgede vahel. Seejuures 
tekkiv aurupilv aitab triikraual väga kergelt ja 
samas väga tõhusalt pesu siluda.

Aur
Rohkem kui lihtsalt kuum õhk: profikvalitee-
diga triikimistulemused tänu 4 bar aururõ-
hule ja 100 g/min pidevale aurule.

1-2-tõstesüsteem
Kaks käeliigutust, null jõu 

rakendamist! Paari sekundiga kasutusvalmis 
tänu patenteeritud2) 1-2-tõstesüsteemile. 

Auruti 
Väga praktiline: rippuvaid tekstiile, nagu 
kleidid, pintsakud või kardinad silutakse ja 
värskendatakse õrnalt.

* Sõltub mudelist
1) Patent: EP 2 233 632 
2) Patent: EP 2 169 108
3)  v.a B-viirushepatiit, kasutades triikrauda (võimsusaste 3) 

ühekihiliste tekstiilidega või aurutit, 
kui see on mudelil olemas. Teaduslikult kontrollinud 
Albstadt-Sigmaringeni kõrgkool, väljastatud Integratiivse 
Hügieeni ja Viroloogia Instituudi InFluenc_H hõbemärgis. 
Meetodi kirjelduse leiate järgmiselt lingilt: https://www.
miele.com/wa-c

FashionMasteri hügieenimärgis
Hügieeniliselt puhas 5 sekundiga: täpne au-
rutamine eemaldab kuni 99,99%3) viirustest. 
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Tekstiili liik
Näitab, millise tekstiililiigi jaoks sobib see seade eriti hästi.

See seade sobib eriti hästi üleriiete triikimiseks.

Kärgtald1)

Näitab, kas seadmel on kärgtald.

 Optimaalsed tulemused: tänu kärjevahelisele aurupilvele 
silub triikraud teie pesu õrnalt ja tõhusalt.

MultiLingua
Näitab, kas ekraanikeelt saab kohandada.

Ekraanil saate seadistada eri keeli, et saaksite kogu infost 
täpselt aru.

Aur
Näitab seadme auruvõimsust.

Profikvaliteediga triikimistulemused tänu 4 bar aururõhule 
ja 100 g/min pidevale aurule.

1-2-tõstesüsteem
Näitab, et seade on varustatud 1-2-tõstesüsteemiga.

 Kaks käeliigutust, null jõu rakendamist! Paari sekundiga 
kasutusvalmis tänu patenteeritud2) 1-2-tõstesüsteemile.

Auruti
Näitab, kas seadmel on auruti.

 Käepärase aurutiga saate rippuvaid rõivaid, pintsakuid, 
kardinaid jne säästvalt siluda.

Ikoonide tähendused
Ülevaade FashionMasteri kõigist sümbolitest

Wabensohle

4 bar

Steamer

MultiLingua

Oberbekleidung

1-2-Lift-System

1) patent: EP 2 233 632  
2) patent: EP 2 169 108 
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“FashionMaster”
Toote ülevaade
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Outerwear Honeycomb
Soleplate MultiLingua

4 bar 1-2-Lift-System Steamer

Tüüp/müügi nimetus B 4847 FashionMaster
Disain  
Triikraua värv Antratsiit/lootosvalge
Triikimislauakatte värv Põldmarjapunane
Perfektne triikimistulemus  
Kärjestruktuuriga tald •
Aururõhk (bar) 4,0
Auruhulk (g/min) 100
Vertikaalaur •
Aur alates temperatuuriastmelt 2
Auruti •
Aktiivne triikimislaud (puhumis- ja 
imemisfunktsioon)

•

Imemisfunktsioon •
2. Ventilaatori võimsusaste •
Nakkumisvastane tald •
Aega säästev triikimine  
Veepaagi täitekogus (l) 1,25
Eemaldatav veepaak •
Veepaak pidevalt täidetav •
Mitmekihiline triikimine •
Kasutusmugavus  
Kõik ühes •
1-2-tõstesüsteem •
Sujuv kõrguse seadistamine 
gaasisurvevedruga (mm)

830-1020

Põrandat mittekahjustavad rattad •
“ComfortZone'iga” triikimislaud •
Ventilaatori automaatne 
sisse- / väljalülitus

•

Ventilaatori mälufunktsioon •
Paindlik keelevalik •
Automaatne katlakivi eemaldamine •
Automaatne loputamine •
Triikraua hoiulaegas •
Toitejuhtme ja tarvikute hoiulaegas •
Ohutus  
“CoolDown”-funktsioon •
“AutoOff”-funktsioon •
Tehnilised andmed  
Mõõtmed (mm) (laius) 470 x 970 x 1480
Mõõtmed (mm) (laius) 470 x 1280 x 370
Triikimispind (mm) 1200 x 400
Kaasasolevad tarvikud  
Triikimislaua põhikate –
Kvaliteetne triikimislauakate •
Auruvooliku hoidik •
Prooviribad vee kareduse 
määramiseks

•

Katlakivieemaldustabletid •
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Milliseid mugavusomadusi soovite?
Miele triikimismasinate olulisemate omaduste ülevaade

Lummavalt mitmekülgne
Paindlik iga vajaduse jaoks: igat liiki ja igas 
suuruses pesu saab siluda kiiresti ja 
hõlpsalt.

Miele triikimismasinad – tšempionid 
voltide ja kortsude vastu
Kas peate triikimismasinaid vanaaegseteks 
ja ebamugavateks? Siis ei ole te tõenäoliselt 
mitte kunagi kasutanud Miele triikimismasi-
nat. Eelised veenavad teid kiiresti. Nii 
mugavalt ja kiiresti ei ole te mitte kunagi 
triikinud! Võrreldes tavalise triikimisega 
säästate palju vaeva... ja kuni 50% aega. Nii 
võidate aega ilusate asjade jaoks elus!

Aurufunktsioon
Eriti hõlbus silumine: kahe 

paagiga tehnoloogia kiireks, ühtlase auru ja 
parima silumise jaoks.

Suur vastusurve 
Rohkem survet, rohkem siledust: käsitriiki-
misel peaks samaväärse surve jaoks vaju-
tama pidevalt 7 kg raskusega .

Tekstiilile sobilik temperatuurivalik
Säästab kiude: seadistage temperatuur 
hõlpsalt analoogselt hooldusetiketiga. Nii 
püsivad teie tekstiilid kaua ilusana.

Triikimine istudes
Ergonoomiline ja koormust vähendav: selg 
ei väsi, jalglülitus jätab mõlemad käed 
vabaks.

* Sõltub mudelist
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Tekstiili liik
Näitab, millise tekstiili liigi jaoks sobib see seade eriti 
hästi.

 See seade sobib eriti hästi lamedate tekstiilide nagu 
voodi- ja lauapesu jne triikimiseks.

Aur
Näitab, kas seadmel on aurufunktsioon.

 Eriti hõlbus silumine: kahe paagiga tehnoloogia kiireks, 
ühtlase auru ja parima silumise jaoks.

Ikoonide tähendused
Ülevaade triikimismasinate kõigist sümbolitest

Dampf

Flachware
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Triikimismasinad
Toote ülevaade
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Flat laundry Steam

Tüüp/müügi nimetus B 995 D
Disain  
Värv lootosvalge
Perfektne triikimistulemus  
Tekstiilile sobilik temperatuurivalik •
Tugev surve (N/cm²) 0,35
Sisestuslaud pesu lihtsaks 
sisestamiseks

•

Pesule vastav triikimislaud suure 
hoiustamisalaga

•

Riidepuu pesu kortsuvabaks 
jahtumiseks

•

Aurufunktsioon •
Aurugeneraatori täitemaht (l) 0,84
Kahe paagi süsteem •
Kasutamine kraaniveega •
Aega säästev triikimine  
Triikimisrulli laius (mm) 830
Erinev rulli kiirus •
Niiskust imav rullitehnoloogia •
Kasutusmugavus  
Triikimine jõudu rakendamata ja 
istudes

•

Koguulatuses vaba rulli ots •
Ülevaatlik juhtpaneel •
Mugav klappmehhanism •
Lihtne transportida tänu neljale rattale •
Ohutus  
Sõrmekaitsesüsteem •
Avariivabastus •
Stabiilne toetuspind •
Tehnilised andmed  
Mõõtmed (mm) (laius) 985 x 959 x 380
Mõõtmed (mm) (laius) 500 x 1055 x 380
Koguvõimsus (kW) 3,50
Kaasasolevad tarvikud  
Temperatuurinupu kleebis •
Veepaagi täiteava •
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Pesuhooldusseadmete tarvikud

Pesumasina ja kuivati torn
Kui teil ei ole piisavalt ruumi seadmete kõrvuti paigutamiseks, saab 
enamikku Miele pesumasinaid ja kuivateid ruumi kokkuhoiu mõttes 
ka tornina paigaldada. Selle lahenduse korral on pesumasin alati all.
Stabiilseks ühendamiseks pakub Miele erinevaid virnastuskomp-
lekte. Mõned neist – näiteks WTV 512 – on varustatud praktilise 
sahtliga. Selles saab hoida näiteks lisatarvikuid või kasutada seda 
pesukorvi hoidmiseks kuivati mugavaks täitmiseks ja 
tühjendamiseks.
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Pesuhooldusseadmete tarvikud

Pesumasina ja kuivati ühendusraam 
WTV 502 

Paindlikuks ja ruumisäästlikuks paigalduseks 
pesumasina-kuivati torni
• White Edition kuivatitele T1
• Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a 

W 1000, WTZH ja WTW)
• W 3000, W 5000 ja W Classicu puhul vaid sirge 

esipaneeliga
• WTV kõrgus: 2,5 cm
• Värv: lootosvalge

Mat-nr 9256140 

Pesumasina ja kuivati ühendusraam 
WTV 501 

Paindlikuks ja ruumisäästlikuks paigalduseks 
pesumasina-kuivati torni
• Chrome Edition kuivatitele T1 ja T1 Classic
• Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a 

W 1000, WTZH ja WTW)
• W 3000, W 5000 ja W Classicu puhul vaid sirge 

esipaneeliga
• WTV kõrgus: 2,5 cm
• Värv: lootosvalge

Mat-nr 9256130 

Pesumasina ja kuivati ühendusraam  
WTV 511 

integreeritud sahtliga eriti mugava pesumasina-kui-
vati torni jaoks
• Push-Pull funktsiooniga sahtlis on palju hoiuruumi
• Chrome Edition kuivatitele T1 ja T1 Classic
• Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a 

WTZH ja WTW)
• WTV kõrgus: 12 cm
• Värv: lootosvalge

Mat-nr 9351780 

Pesumasina ja kuivati ühendusraam  
WTV 512 

integreeritud sahtliga eriti mugava pesumasina-kui-
vati torni jaoks
• Push-Pull funktsiooniga sahtlis on palju hoiuruumi
• White Edition kuivatitele T1
• Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a 

WTZH ja WTW)
• WTV kõrgus: 12 cm
• Värv: lootosvalge

Mat-nr 9351790 

Pesumasina-kuivati tornide kombineerimisvõimalused

T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition

W1 ChromeEdition
W1 Classic 
WT1 (v.a WTZH ja 
WTW)

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

W1 WhiteEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

W Classic 
W 3000 / 5000 
sirge paneel

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

W Classic 
W 3000 / 5000
kaldus paneel

WTV 511 WTV 512

P
es

um
as

in
ad

Kuivati

Täitemahuti 1 ja 2

Poepesuvahendte doseerimiseks TwinDos 
pesumasinates
• Läbipaistev 1,5 l mahutavusega mahuti
• Spetsiaalselt välja töötatud Miele pesumasinate 

jaoks
• Kasutatav TwinDos W1 mudelites

Täitemahuti 1 
mat-nr 10223070 

Täitemahuti 2
Mat-nr 10223120 

Kuivatuskorv  
TRK 555 

Ideaalne spordijalatsitele, lastesaabastele, väikestele 
villastele tekstiilidele ja kaisuloomadele
• Parim kaitse õrnadele esemetele 
• Spetsiaalselt välja töötatud Miele kuivatite jaoks
• Kasutatav kõigis kuivatites T1, T1 Classic

Mat-nr 9614800 
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Peske lihtsalt täiuslikult. 
Miele pesuvahenditega.
Igapäevase pesu jaoks on vaja ainult kolme 
pesuvahendit. 
• Valge pesu jaoks: 

Miele UltraWhite.
• Värvilise ja musta värvi pesu jaoks: 

Miele UltraColor. 
• Villa, siidi ja õrna pesu jaoks:  

Miele WoolCare. 

Erilise või väga kvaliteetse pesu jaoks, mida 
pesete harvemini, nt 
suletäidisega või membraantekstiilide jaoks 
pakub Miele lihtsaid, kompaktseid lahen-
dusi. Põhjalik, kuid õrn puhastus nõudlikele 
kangastele. Põhjaliku ülevaate Miele eripe-
suvahenditest leiate järgmistelt 
lehekülgedelt.

Miele automaatse doseerimisega pesumasi-
natele pakub Miele samuti erilahendusi: 
Miele UltraPhase 1 ja Miele UltraPhase 2, 
ainulaadne kassetivormis kahekompo-
nentne pesuvahendisüsteem värvilise ja 
valge pesu jaoks. 

Pesuvahendi ja pesumasina optimaalne 
kokkumäng: 
täiuslik puhtus minimaalse 
doseerimise juures.
Spetsiaalselt Miele pesumasinatele hääles-
tatud koostised tagavad täiusliku puhtuse.

Täiuslike tulemuste saavutamiseks mõõdeti 
ja testiti lisaks tõhusaimaid doseerimissoovi-
tusi, lähtudes Miele pesu- ja hooldusprog-
rammide veekogustest ja temperatuuridest.

Seega saate äärmiselt säästliku doseerimise 
juures kasutada Miele pesumasina võimsust 
alati optimaalselt. Lisaks säästate 
keskkonda.

Parima pesutulemuse heaks
Miele pesuvahendid

Miele UltraWhite säravalt valge pesu heaks.

Miele UltraColor säravate värvide heaks ja 
värvimuutuste vältimiseks. 

Miele WoolCare õrnade tekstiilide säästvaks 
puhastamiseks.
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Kaitske tundlikku nahka
Õrn nahk vajab erilist kaitset – ka siis, kui 
tegu on pesuhooldusega: meie Sensitive 
pesuvahendid ei sisalda seepärast värv- 
ega lõhnaaineid ning allergiad pole teema. 
Nii saab tundlik nahk rahu, mida see vajab. 
Optimaalsest pesuhooldusest ei pea aga 
sellepärast loobuma: tulemus on ikkagi 
parim. 

21-1393_Part07_Zubehoer_Waeschepflege_kurz_EE_neu.indd   5721-1393_Part07_Zubehoer_Waeschepflege_kurz_EE_neu.indd   57 14.11.22   08:0114.11.22   08:01



58

Täispesuvahend 
Miele UltraWhite

Vedel pesuvahend 
Miele UltraColor

Õrna pesu pesemisvahend 
Miele WoolCare

Loputusvahend

Parima tulemuse saamiseks valge ja värvikindla 
värvilise pesuga
• Parimad tulemused 20/30/40/60/95 °C juures
• Säravvalge – tänu jõulisele aktiivhapnikuga 

koostisele
• Silmapaistev plekieemaldus ka madalal 

temperatuuril
• Eriti tõhus – jätkub 42 pesukorraks
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

 Mat-nr 10199790 

Värvilistele ja musta värvi tekstiilidele
• Parimad pesutulemused 20/30/40/60 °C juures
• Värvikaitse erksate värvide heaks
• Silmapaistev plekieemaldus ka madalal 

temperatuuril
• Eriti tõhus – jätkub 27 pesukorraks
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 11979410 

Villase, siidi ja õrna pesu jaoks
• Spetsiaalne hoolduskomplekt nisuvalgust ja 

värvikaitsest
• Kiukaitsekomponendid pulstumise vastu
• Parimad pesutulemused 20/30/40/60 °C juures
• Eriti tõhus – jätkub 27 pesukorraks
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 11979230 

Sobib eriti hästi froteest tekstiilidele
• Imepehme pesu jaoks
• Värske, looduslik lõhn
• Ennetab pesukuivatis elektrostaatilist lahendust
• Eriti tõhus – jätkub 50 pesukorraks
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 11987090 

Pesuvahendid Miele pesumasinatele

Eripesuvahend 
suletäidisele

Ideaalne patjade, magamiskottide või kvaliteetsete 
suletäidisega riiete jaoks
• Säilitab udusulgede elastsuse
• Säilitab ka sulejopede hingavuse
• Suled ei lähe tükki ja püsivad kohevatena
• Eriti tõhus – jätkub 13 pesukorraks 
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega. 

Mat-nr 10225580 
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Eripesuvahend 
Sport

Eripesuvahend 
Outdoor

Täiuslik hingavate spordiriiete jaoks
• Sisseehitatud lõhnaabsorbent neutraliseerib 

ebameeldivad lõhnad
• Puhastab ja hooldab õrnalt õhku läbilaskvaid 

spordiriideid
• Säilitab riiete vormi – ka fliisi puhul
• Eriti tõhus – jätkub 13 pesukorraks
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 10225760 

Täiuslik kvaliteetsete vabaaja- ja tööriiete jaoks
• Eriti hea membraanikaitse tänu spetsiaalsele 

tensiidikombinatsioonile
• Tõhusa vahuga, puhastab tekstiile õrnalt 

vahuvaibal
• Lõhnaabsorbent neutraliseerib ebameeldivad 

lõhnad
• Eriti tõhus – jätkub 13 pesukorraks
• Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 10226190 
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UltraPhase 1 ja UltraPhase 2
“TwinDos®-iga” pesumasinatele ja pesumasinatele-kuivatitele

TwinDos®

Parim vedela pesuvahendi 
süsteem nupuvajutusega. 
Automaatne doseerimine TwinDos®-iga ei 
ole mitte ainult praktiline, vaid tagab samal 
ajal ka perfektse puhtuse: UltraPhase 1 ja 2 
muudavad teie seadme parimaks vedela 
pesuvahendi süsteemiks. TwinDos® dosee-
rib vahendeid UltraPhase 1 ja 2 pesuprot-
sessi optimaalsel ajahetkel ja saavutab 
niiviisi parima pesutoime. Peale selle dosee-
rib TwinDos® vahendit nii täpselt, et võrrel-
des käsitsi doseerimisega säästate kuni 
30% pesuvahendit.

UltraPhase 1:
seitse ensüümi ülima puhtuse 
heaks

Color Protect 
kauakestva värvierksuse jaoks

Nüüd värske lõhnaga Miele Aqua

UltraPhase 2:
aktiivhapnik õrna ja tõhusa ple-
kieemalduse jaoks

WhiteBooster säravalt valge pesu 
jaoks

OxiCare tekstiili ja seadme põhja-
liku hoolduse ja puhtuse jaoks

UltraPhase 1 ja 2 – täiuslik meeskond 
teie pesu jaoks.

Täiuslikud pesutulemused
Miele on teinud pesuhoolduses revolut-
siooni: Miele kahefaasiline süsteem peseb 
põhjalikumalt ja puhtamaks kui tavalised 
vedelad pesuvahendid, mis ei sisalda 
pleegitusainet, sest see võib teised koosti-
sained hävitada. 
Tänu Miele UltraPhase 1 ja 2 eraldi säilitami-
sele ja doseerimisele on TwinDos®-süstee-
mis võimalik kasutada pleegitusainet. 
UltraPhase 1 toimeained lahustavad mus-
tuse ja eemaldavad plekid, näiteks õli ja 
rasva, valgud ja tärklise. 
 
UltraPhase 2 lisab pesuprotsessi pleegitu-
saine optimaalsel ajahetkel ja eemaldab 
isegi tõrksad plekid, nagu kohv, tee, puuvil-
jamahlad ja punane vein. 
 
Selle doseerimispõhimõtte suur eelis on, et 
esimest korda ei saa vedela pesuvahendiga 
täiuslikult pesta mitte ainult värvilist, vaid ka 
valget pesu. 

Kontrollitud kvaliteet
Hohensteini instituut uuris seoses Miele 
pesuvahenditega UltraPhase 1 ja UltraP-
hase 2 automaatse kahefaasilise doseeri-
missüsteemi omadusi. Suurepärane pesu-
tulemus saavutati nii plekkide eemaldamisel, 
valge värvi säilitamisel, halliks tõmbumise 
takistamisel kui ka doseerimise täpsusega.

“TwinDos®-iga” pesumasina-kuivati ostmisel 
saate neli kassetti UltraPhase 1 ja kolm kassetti 
UltraPhase 2 tasuta**
– see vastab väärtusele 97.5 eurot ja säästab teid pesuvahendi-
kuludest enam kui pooleks aastaks***. 
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Miele UltraPhase 1 ja 2

Kahekomponentne pesuvahend värvilise ja valge 
pesu jaoks
• Erksate värvide ja säravvalge 

pesu jaoks
• Silmapaistev plekieemaldus ka madalal 

temperatuuril
• Üledoseerimine puudub tänu automaatsele 

doseerimisele
• Eriti tõhus – jätkub 37 (UltraPhase 1) või 50 

(UltraPhase 2) pesukorraks
• Uus värske lõhnaga Miele Aqua.

UltraPhase 1 
mat-nr 11786820 

UltraPhase 2 
mat-nr 11786990

**  Üks kassett UltraPhase 1 ja 2 on seadmega kaasas, 
 ülejäänud kassetid saate kaasasoleva kupongi alusel.

*** Arvutamise alus: 28 nädalat, 5 pesu nädalas

Miele UltraPhase 1 ja 2 
Sensitive

Kahekomponentne pesuvahend värvilise ja valge 
pesu jaoks
• Ilma lõhna- ja värvaineteta – eriti nahasõbralik
• Suur keskkonnasõbralikkus
• Silmapaistev plekieemaldus ka madalal 

temperatuuril
• Eriti tõhus – jätkub 36 (UltraPhase 1 Sensitive) või 

63 (UltraPhase 2 Sensitive) pesukorraks

UltraPhase 1 Sensitive  
mat-nr 11682310  

UltraPhase 2 Sensitive  
mat-nr 11682440  
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CapDosing
Miele kapslid: eelportsioneeritud 

kapslid võimaldavad hõlpsat doseerimist 
mitme kasutuseesmärgi jaoks.

Kapslid 
Täiuslik täiendus erikasutuste jaoks

Pakendisuurused
Liigiti pakendatud kapslid on saadaval 
vastavalt kasutussagedusele kolme, kuue 
või üheksa portsjonkapslina.

Tutvumispakk
Neile, kes soovivad laia kapslivalikuga 
tutvuda, pakume kapslikollektsiooni kuus-
pakki. Testige kuue portsjonkapsliga Miele 
kapslite mitmekülgseid kasutusvõimalusi.

Lihtne doseerimine – täiuslik tulemus
Kas soovite ka eriliste materjalide, nt villa või 
üleriiete puhul täiuslikke pesutulemusi 
– seda ilma suurema vaevata? Siis kasutage 
Miele kapsleid. 
Need väikesed kapslid sisestatakse lopu-
tusvahendisahtlisse. Miele pesumasin 
doseerib kapslite sisu optimaalsel ajal 
– täiesti automaatselt. Samas saab Miele 
kapsleid avada ka praktilise keele abil. Nii 
saab neid kasutada ka teistes pesumasina-
mudelites. Sisu valatakse lihtsalt 
pesuvahendisahtlisse.

Pesemine ideaalse doseerimisega
Iga kapsel sisaldab täpselt nii palju pesuva-
hendit, kui on vaja optimaalse täitekogusega 
pesutsükli jaoks. Ka aladoseerimine ei ole 
nii võimalik. Rõivaid sügavpuhastatakse ja 
hooldatakse ning seda tehakse pesuvahen-
dit raiskamata.

Kapslite CapsCollection 
kuuspakk – EasyOpen

Kuuspakk-proovipakend
• CottonRepair tekstiilide uuendamiseks
• Eripesuvahend udusuletäidisega, villaste ja 

spordirõivaste jaoks
• Parima toimega võimas plekieemaldi
• Aqua loputusvahend värske pesulõhna jaoks
• Kuue kasutusviisi jaoks – kasutatav igat tüüpi 

pesumasinates
Mat-nr 12014200 
 

Kapslite WoolCare 
üheksapakk – EasyOpen

Õrn pesuvahend villasele ja õrnale pesule
• Spetsiaalne hooldav koostis nisuproteiinidest
• Kiukaitsetehnoloogia vildistumise vastu
• Värvi kaitsev koostis õrna puhastamise jaoks
• Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
• Üheksa rakenduse jaoks – kasutatav igat tüüpi 

pesumasinates
 Mat-nr 11485710 
 

Parima jätkusuutlikkuse jaoks: 
Miele kapslitopsi tooraine koosneb 
100% taaskasutatud plastist.
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Loputusvahendikapslite Aqua  
üheksapakk – EasyOpen

Värske pesulõhna jaoks
• Kiududeni tungiv puhtus ja värske lõhn
• Imepehme pesu jaoks
• Ennetab rõivastel elektrostaatilist lahendust
• Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
• Üheksa masinatäie jaoks igat tüüpi pesumasinates
  
Aqua – kiududeni tungiv puhtus ja värske lõhn, 
Mat-nr 11486030 
 

Kapslite Sport 
kuuspakk – EasyOpen

Kapslite DownCare 
kuuspakk – EasyOpen

Kapslite CottonRepair 
kolmpakk – EasyOpen

Suletekstiilide eripesuvahend
• Säilitab udusulgede elastsuse ja hingavuse
• Tõhus puhastus ja õrn hooldus lanoliiniga
• Suled ei lähe tükki ja püsivad kohevatena
• Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
• Kuue rakenduse jaoks – kasutatav igat tüüpi 

pesumasinates
Mat-nr 112014000 
 

Puuvillaste tekstiilide eripesuvahend
• Värskendab tekstiile silmnähtavalt vaid ühe pesuga
• Novozymes-tehnoloogiaga 

spetsiaalne Miele koostis
• Eemaldab topid ning uuendab värvide intensiivsust 

ja erksust
• Kasutage igal esemel maksimaalselt 1–2 korda 

aastas
• Kolme rakenduse jaoks – kasutatav igat tüüpi 

pesumasinates
 Mat-nr 11485830 
 

Sünteetiliste tekstiilide eripesuvahend
• Sisseehitatud lõhnaabsorbent neutraliseerib 

ebameeldivad lõhnad
• Takistab rõivastes elektrostaatilise laengu tekkimist
• Säilitab sünteetiliste tekstiilide vormi ja hingavuse
• Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
• Kuue kasutusviisi jaoks – kasutatav igat tüüpi 

pesumasinates
Mat-nr 11809910 
 

Võimendi kapslite Booster 
kuuspakk – EasyOpen

Suurima plekieemaldusvõimega plekieemaldi
• Ensüümitehnoloogia tõrksate plekkide vastu
• Sobiv valgele ja värvilisele pesule
• Suurepärasteks pesemistulemusteks, ka madalatel 

temperatuuridel
• Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
• Kuue kasutusviisi jaoks – kasutatav igat tüüpi 

pesumasinates
Mat-nr 11648330 
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Avastage värskus uuesti 
Tegime kaua uurimistööd, et leida kogene-
nud partner meie lõhnaideede ellu viimiseks. 
Koos ettevõttega “Mane”, pereettevõttega 
Provence'is Lõuna-Prantsusmaal, õnnestus 
meil oma ideed teostada. Asudes ajaloolise 
parfüümitootmise südames luuakse seal 
lõhnu aastast 1871. 
Tulemuseks on pesu meeldiv, värske lõhn 
pärast kuivatamist – täpselt nii nagu teile 
meeldib. 

Meeleline viimistlus teie pesule
FragranceDos abil2) ümbritsete kuivatamise 
ajal pesu oma lemmiklõhnaga. Nii ei tule 
pesu kuivatist välja mitte ainult eriti kohe-
vana, vaid ka meeldivalt lõhnavana ja seda 
täiesti ilma loputusvahendita. Selleks valige 
lihtsalt meie suurest lõhnavalikust oma 
lemmikud. Pudeli keeramisega seadistate 
lõhna tugevuse. Nii saate seadistada eri 
programmides erineva tugevusega lõhna. 
Nautige lõhnava pesu meelelist kogemust 
– täpselt nii, nagu soovite.

Uus: lõhnapudel DryFresh
Mitte iga rõivaese, mida on kantud 
vaid lühidalt, ei pea minema kohe pessu. 
DryFresh saate rõivaid hõlpsalt värskendada. 
Ebameeldivad lõhnad neutraliseeritakse niiviisi 
sõrmenipsuga. 
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Lõhnapudelid pesukuivatitele 
Värske, kauapüsiva lõhnakogemuse heaks – täiesti automaatselt

FragranceDos2)

Varieerimine on kiiresti võimalik, 
sest kuivati hõlpsasti ligipääsetavatesse 
filtritesse saab paigaldada paralleelselt kaks 
lõhna. Nii saab kiiresti kahe lemmiklõhna 
vahel vahetada ning arvestada ühes majapi-
damises erinevate (lõhna)eelistustega. 
DryFresh saab samaaegselt kombineerida 
muude lõhnadega ja nii luua oma isikliku 
lemmiklõhna.

1)  Ühest pudelist jätkub keskmise intensiivsuse seadistusel 
50 kuivatustsükliks

2) Patent: EP 2 431 516

Miele Fragrance 
12,5 ml

50 kuivatustsükli jaoks1)

• Värske, kuni neli nädalat püsiva lõhnakogemuse jaoks
• Suurepäraselt lõhnav pesu – täiesti ilma loputusvahendita
• Individuaalselt igal ajal reguleeritav lõhnaintensiivsus
• Spetsiaalselt Miele jaoks välja töötanud Provence'i parfüümimeistrid
• Kõigi Miele kuivatite T1 jaoks, millel on FragranceDos

DryFresh – Freshplex™ neutraliseerib ebameeldivad lõhnad, mat-nr 11809320  

Aqua – ergutav nagu värske meretuul, mat-nr 11809090 

Cocoon – heaolulõhn puhta värske pesu järgi, mat-nr 11809410  

Nature – aromaatne lillelõhn hommikukastes, mat-nr 10234470  
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Tarne- ja paigaldusteenus
Kui mugavus on iseenesestmõistetav

Soovime, et teie kogemus Miele seadmetega oleks algusest peale 
ladus. 

Soovi korral toome uued seadmed teile koju, kus Miele spetsialist 
need seejärel paigaldab. Peale selle saate väärtuslikke nõuandeid ja 
juhiseid toote kasutamise kohta. 

Professionaalne kasutuselevõtt tagab teie seadmete täiusliku töö 
ning annab lisaks võimaluse tutvuda arvukate funktsioonidega. Miele 
soovib teid abistada, et saaksite oma masinatest algusest peale 
maksimumi.

Soovi korral käitleme ka teie vanad seadmed nõuetekohaselt.

Kiire algus koos eksperdi nõuannetega
Teie seadmed paigaldab Miele spetsialist, kes lisaks teeb teile 
sissejuhatuse seadme kasutamisse. Selle praktilise koolituse käigus 
saate väärtuslikke nõuandeid ja juhiseid.

Algusest peale kindel tunne
Oma teenusega saame tagada seadme korrektse paigalduse, mis 
on meie tootjagarantii andmise eeldus. Peale selle teeme elektriosa 
ohutuskontrolli – kõik kindluse huvides!

Miele spetsialistidel on oluline roll
Mitte keegi ei tunne Miele seadmeid paremini kui meie tehnikud. 
Usaldage oma seadmed nende hooleks, kes need ehitasid.

Lisateavet tarne- ja paigaldusteenuse kohta saate internetist aadres-
sil miele.ee/teenindus või meie klienditeeninduse telefonil +372 
57880528 .
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Miele seadmeid testitakse kuni 20-aastaseks kasutuseaks. Jätku-
suutlikkuse ja ressursside säästmise huvides soovib Miele teid 
seadmete võimalikult pikaajalisel kasutamisel toetada.

Hooldusteenuse raames hooldab meie klienditeenindus teie Miele 
seadmeid professionaalselt. Spetsiaalselt Miele jaoks väljatöötatud 
diagnostikasüsteemiga kontrollime teie seadmeid ja ajakohastame 
neid.

Lisaks seadmefunktsioonide läbivaatusele puhastatakse seadmeid 
intensiivselt Miele hooldustoodetega. Peale selle saate väärtuslikke 
nõuandeid oma Miele seadme käsitsemise kohta.

Teie seadmete väärtuse säilitamine
Tänu intensiivsele puhastamisele ja hooldusele Miele eksperdi poolt 
on teie seade alati laitmatus seisukorras.

Täiuslikud tulemused
Regulaarse hoolduse ja töökontrolli, samuti programmiuuendustega 
saavutate igal ajal parimad tulemused.

Väärtuslikud nõuanded
Miele eksperdid on teie käsutuses seadmete optimaalse kasutami-
sega seotud nõuannete ja nippidega.

Lisateavet hooldusteenuse kohta saate internetist aadressil miele.ee/
teenindus ja meie klienditeeninduse telefonil +372 57880528.

Hooldusteenus
Kui väärtuse säilitamine on filosoofia lahutamatu osa
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Miele seadme ostuga otsustate pika kasutusea ja parima kvaliteedi 
kasuks. Kui peaksite siiski vajama abi, aitab Miele klienditeenindus 
teid kiiresti ja usaldusväärselt. 

Miele kvaliteetse seadme remont on mõttekas ka vanema seadme 
puhul ning see on teadlik otsus parandada jätkusuutlikkust.

Täiusliku teeninduse all ei pea me silmas üksnes kompetentset 
remonti. Lisaks sellele abistab Miele teid alates seadme tarnest ja 
paigaldamisest lõpetades kasutuselevõtuga.

Kompetentne
Meie tehnikud on spetsialiseerunud Miele koduseadmete remondile. 
Sellega on tagatud kiire ja asjatundlik remont.

Jätkusuutlik ja tõhus
Tänu nutikale ettevalmistusele saame 90% remondijuhtudega 
hakkama esimesel väljakutsel. See mitte ainult ei säästa teie aega, 
vaid kaitseb ka keskkonda, sest välditakse teistkordset kohalesõitu.

Kindel varuosade saadavus
Miele originaalvaruosade puhul pole tagatud mitte ainult Miele tuntud 
kvaliteet, vaid ka kiire saadavus, ka aastaid pärast Miele seadme 
ostmist.

Hõlpsalt kättesaadav
Meilt saab remondi tellida nii veebist aadressil miele.ee/teenindus kui 
ka telefonil +372 57880528. Oleme telefoni teel teie käsutuses: 
E–R 09.00–18.00 
 
Lisateavet nendel teemadel leiate internetist aadressil 
miele.ee/teenindus

Miele tehase klienditeenindus
Teie partner kõigi teenindusjuhtumite jaoks
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Aktiivne keskkonnakaitse:
Brošüür on valmistatud 100% kloorivabalt pleegitatud paberist.

Miele SIA Eesti filiaal
Reg. Nr: 12128751
Kesk-Ameerika tn 7-1
Tallinn 10122, Eesti
Tel: +372 57880528
E post: info@miele.ee
www.miele.ee
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