
PARIM PUHASTUSTULEMUS, VASTAVALT SINU 
INDIVIDUAALSETELE NÕUDMISTELE

REVOLUTSIOONILINE PUHTUS
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Miele on üle 115 aasta sümboliseerinud kvalitee-
ti, kauakestvust ja uusimaid innovatsioone.
Oleme ustavad ettevõtte loosungile „Alati parim”,
pannes erilist rõhku pesu hooldusseadmetele ja
muutes sellega kasutaja igapäevast elu veel mu-

uutes hooldusseadmetes, on meie insenerid 
suutnud ühendada uuenduslikud ideed puhtuse
kõrgeimate standarditega. Uute seadmete kasu-
tamise mugavus ja nende kordumatu disain täid-
ab kõik Teie soovid. Ja veel: igale pesumasinale
pakutakse juurde sobiv pesukuivati. Lubage re-
volutsioonilisel puhtusel end veenda!

SUUREPÄRANE JA TÕHUS PESEMINE
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Revolutsioonil ine puhtus
Uued pesumasinad 

"Mie le"  innovats ioon id –
revo luts ioon pesu hoolduses

Maailmaklassil ine pesemistõhusus!

Pesu hoolduses on alanud uus ajastu: uue
"Miele" W1 seadmete põlvkonnaga saate pe-
sta puhtamalt, mugavamalt, isikupärasemalt 
ja säästlikumalt kui kunagi varem. Kolm sa-
maaegset innovatsiooni tagavad revolutsioo-
nilise puhtuse pesemise ajal. On tõestatud, et 
"Miele" PowerWash-süsteem suurendab pe-
semise tõhusust. Tänu TwinDosile on vedelate 
puhastusvahenditega võimalik pesta täiuslikult 
nii värvilist kui ka valget pesu. CapDosing on 
ideaalne täiendus spetsiaalsetele programmi-
dele.
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PowerWash

TwinDos

CapDosing
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PowerWash muudab pesemise 
puhtamaks, kiiremaks ja säästli-
kumaks.

Puhtam kui kunagi varem! Auto-
maatne doseerimine: revolutsioo-
niline kahe faasi süsteem.

Parimad tulemused eriliste riiete 
korral: doseerige kapslites spetsi-
aalseid pesemisvahendeid, peh-
mendajaid või pesemistõhususe 
suurendajaid.
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PowerWash
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"Miele" PowerWash-süsteem on revolutsioon pesupesemises. See tag-
ab pesu hoolduses enneolematult tõhusa ja kiire puhastamise. Power
Wash-süsteem ühendab kaks erakordset jõudluse omadust: intensiivse
leotamise ja QuickPowerWash-programmi. Intelligentne intensiivse leo-
tamise põhimõte tagab "Miele" seadmete erakordse pesemisjõudluse.
Veeringlussüsteemiga kasutatakse maksimaalselt pesemisvahendit, su-
urendades puhastamise tõhusust 10%* võrra: puhtus, mida võib näha
ja objektiivselt mõõta*. QuickPowerWashi abiga saavutab "Miele" väga
tõhusa puhastamisevähem kui ühe tunniga – uskumatu. 

*  Kontrollaruanne: WL 6401/13

132426_EE_Inhalt_NWG_EE.indd   7 14.08.14   17:15



8

TwinDos pakub täisautomaatseks doseerimi-
seks kaht võimalust: võite valada vedelat pese-
misvahendit või pehmendajat komplekti kuulu-
vatesse sahtlitesse vastavalt vajadusele või 
kasutada "Miele" pakutavaid kahe faasi süs-
teemi vahendeid. Suurema pesemistõhususe
saavutamiseks lisab TwinDos õigel hetkel
UltraPhase1 ja UltraPhase2. Nii värvilise kui ka
valge pesu korral saavutab TwinDosi kahe faa-
si süsteem tõhusama puhastamise ja pakub
parimat turul kättesaadavat vedela pesemis-
vahendi süsteemi ühe nupuvajutusega.

TwinDos
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Spetsiaalsete programmide jaoks välja tööta-
tud kergesti kasutatavad "Miele" kapslid 
pannakse pehmendaja sahtlisse. Seade lisab 
kapsli sisu automaatselt ja õigel hetkel pese-
misprotsessi. Saadaval on 6 spetsiaalset 
pesemisvahendit: Sport (spordiriietus), Down
(suled), Outdoor (õueriided), WoolCare (villa
hooldus), SilkCare (siidi hooldus), Proofing 
agent (vett tõrjuv vahend) ja 3 pehmendajat 
(Aqua, Nature, Cocoon) ning Booster (vahend 
püsivate plekkide puhastamiseks).

CapDosing
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Teised            uuendused

Termiliselt säästev
pesemistrummel eeltriikimise funk- 
tsiooniga tagab kiiremini täiuslikult
hooldatud pesu: eeltriikimise 
funktsioon silub pesu juba pesu-
trumlis.

ProfiEco mootor
Võimas ja ökonoomne: "Miele"
ProfiEco mootoritega on pesemine
võimas, vaikne ja tõhus. Pikka 
aega.

ProgrammManager
Intelligentne ja individuaalne:
"Miele" arvestab teie isiklike soovi-
dega, viis programmi lisa vaid 
klahvivajutusega.
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SteamCare
Triikimine peaaegu üleliigne: 
SteamCare silub tekstiili juba 
pesemisel

Spetsiaalsed programmid
"Miele" pesumasinad ja pesukui-
vatid on varustatud mitme spetsi-
aalse programmiga, mis hoolda-
vad pesu vastavalt selle materja-
lile. Pesemis- ja kuivatamispro-
grammid on omavahel kooskõla-
statud.

Pesutrummel roostevabast  
terasest
Pesutrumli  veepaak on väga va -
stupidav ja hügieeniline. See toetub 
neljale vedrule ning on stabiliseeri-
tud amortisaatorite ja malmist ras-
kustega. See 
poole – minimaalse kulumise ja va-
stupidavuse suunas. Seade seisab 
kindlalt ja ohutult isegi tsentrifuugi-
misel suure kiiruse ajal.
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Revolutsioonil ine hooldus
Uued pesukuivatid

Uuendusliku ja täiuslikkuseni viimistletud teh-
noloogiaga täiustab "Miele" pesu kuivatamist.
Saavutatud tulemus paneb teid pesu uuesti
avastama: täiuslikult kuivatatud, värskelt lõh-
navad ja pehmed tekstiilid. "Miele" kolm lisa-
funktsiooni tagavad suurepärase tulemuse.
PerfectDry kuivatab tänu automaatsetele lub-
jaanduritele alati täpselt. FragranceDos tagab 
kordumatute lõhnabukettidega pesule värske 
ja loomuliku aroomi. SteamFinish vabastab 
pesu silmnähtavalt ja igasuguse vaevata kor-
tsudest – see muudab triikimise kergemaks 
ja kiiremaks või lubab rõivaid kanda ilma trii-
kimata. Avastage uusi tundmusi, kuivatades 
oma pesu Mielega.

Vaimustav pesu hooldus – 
a inu l t  "Mie le"

Uskumatu kuivatamisvõimsus
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SteamFinish

Per fect Dry

FragranceDos
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Alati täiuslikult kuivatatud pesu:
PerfectDry* määrab vee lubjasi-
salduse ja kohandab kuivatamise
aega vastavalt.

Värskus kõigile meeltele: "Miele"
muudab teie pesu väga õrnaks ja
meeldivalt lõhnavaks.

Täiuslikult hooldatud pesu kiiremi-
ni: veeaur ja soojus triigivad pesu
juba pesukuivatis. 

1) Saksamaa patent DE 19 719 661 C2
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Per fect Dry
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Täpne kuivatamine tänu lubjaanduritele: patenteeritud* süsteemiga 
PerfectDry kuivatatakse pesu täpselt ka lubjarikka vee korral. Pesukui-
vatite juures ei ole see sugugi iseenesestmõistetav. Vee lubjasisaldus
mõjutab ülejäänud niiskuse määramist ja sellega ka kuivatamise tule-
must. Teie pesu ei kuivatata üle ja see ei jää see liiga niiskeks. Saavutate
alati soovitud tulemuse.

* Saksamaa patent DE 1971966102
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Kui triikimine ei ole teie lemmiktegevus, hak-
kab teile kindlasti meeldima SteamFinishi
auruga triikimise funktsioon. Kuivatamise al-
guses pritsitakse trumlisse vett, mida soojen-
datakse kuivatamisprotsessis kasutatud õhu-
ga. Aur imbub pesu kiududesse ja eemaldab
silmnähtavalt pesu kortsud. Nii on triikimine
pärast palju kergem ja kiirem või muutub
täiesti ebavajalikuks.

SteamFinish
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"Miele" lõhnakapslid tagavad pesule kuivata-
mise ajal teie lemmiklõhna. "Miele" aroome
töötatakse välja pereettevõttes Prantsusmaal,
kus lõhnaõlisid on valmistatud juba alates
1871. aastast. Ettevõtte lõhnameistrid tagavad
erilises protsessis väärtuslike lõhnaessentside
püsivuse. Tulemus: meeldivalt värske ja loo-
mulik pesu lõhn, mis püsib kuni neli nädalat.

FragranceDos
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Teised      uuendused

Säästvalt kuivatav trummel
Vähem kortse, lihtsam triikimine: 
tänu kärjestruktuurile kuivatatakse
pesu säästvalt ja ühtlaselt.

Hooldusvaba soojuspump
Kaks korda usaldusväärsem: ka-
hekordne kombineeritud filter 
kaitseb soojuspumpa ja kõrvaldab
vajaduse selle puhastamise järele.

EcoFeedback
Alati tähelepanu keskpunktis: 
energiakulu ja ebemefiltri sei-
sund – pikaajaliselt madalate 
kasutusnäitajatega.
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Kondensaadi ärajuhtimine 
Väljavalamine on minevik: kon-
densaati on võimalik voolikuga
suunata otse valamusse või
sifooni.

Spetsiaalsed programmid
"Miele" pesumasinad ja pesukui-
vatid on varustatud spetsiaalsete 
programmidega, mis hooldavad 
pesu vastavalt materjalile. Pese-
mis- ja kuivatamisprogrammid on 
omavahel kooskõlas.

Emailitud esipaneel
Palju muud kui lihtsalt silmarõõm: 
kate on kriimustus-, happe- ja kor-
rosioonikindel ning hõlpsasti hool-
datav.
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Ainult  "Miele"
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Lõhnakapslid
Värsked ja pikaajaliselt püsivad. 
Kapsel pannakse lihtsalt ebemefi l-
trisse. Iga kapsli intensiivsust saab
eraldi muuta.

UltraPhase1 ja UltraPhase2
Alati täiuslik tulemus nii värvilise
kui ka valge pesu korral. "Miele"
väljatöötatud süsteemiga lisatakse
mõlemad vedela pesemisvahendi
komponendid pesemisprotsessi
selleks sobival hetkel.

Kapslid 
Perfektne täiendus spetsiaalsete-
le programmidele. Saadaval on 6
spetsiaalset pesemisvahendit – 
Sport (spordiriietus), Down (suled), 
Outdoor (õueriided), WoolCare 
(villa hooldus), SilkCare (siidi hool-
dus), Proofi ng agent (vett tõrjuv
vahend) ja 3 pehmendajat (Aqua,
Nature, Cocoon) ning Booster 
(vahend püsivate plekkide 
puhastamiseks).
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ChromeEdit ion
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Kaks kujundusvalikut – üks tootepere

Mielega ei pea valima innovatiivse tehnoloogia 
ja elegantse disaini vahel. Uus pesuhooldus-
seadmete põlvkond ühendab funktsionaalsuse
ja esteetilisuse. Vastamaks kõigile nõudmistele,
on iga seadmeklass ja varustus saadaval kahes
disainivalikus.

Klassikaline disain ümmarguse kroomitud ukse
ja aknaga nii pesumasinal kui ka pesukuivatil.
Vastavalt soovile sirge või ergonoomiliselt kalde
all oleva juhtimispaneeliga.

* Sõltuvalt tootevalikust
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WhiteEdit ion
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Värskeid disainisuundumusi pesu hoolduses: 
dünaamiliselt kumer esipind ümmarguse ukse 
ja aknaga nii pesumasinal kui ka pesukuivatil.
Sirge juhtimispaneel kroomist detailidega.

* Sõltuvalt tootevalikust
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Meie uued mudeliseer iad:              ja
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Pesumasinad, Classic

Mudel WDA 111 WCS
Mahutavus, kg 7,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/●/●
Ukse avamise suund paremale
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.400
Loputuse seiskamine/tsentrifuugimiseta ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Ukse disain kroomitud
Ekraan segmendiga
Pesutõhusus
Süsteem PowerWash –
TwinDos / AutoDos / LiquidWash –/–/–
CapDosing / plekieemalduse funktsioon –/–
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel –/●/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine –/–
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit –/●/–
Pesutrumli valgustus / helisignaal –/–
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean –/●
Comfort-Lift / transpordiraam –/–
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass / tsentrifuugi tõhususklass A+++/B
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh 10.560/171
Müratase pesemisel/tsentrifuugimisel, dB(A) re1pW 54/77
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM –/–/●
Sooja vee ühendus / kanalisatsiooniühendus –/–
Funktsioon EcoFeedback –
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
QuickPower-pesu / kiirpesu / kiirpesu 20 –/–/●
Päevasärgid / siid /vill ●/–/●
Tume pesu / teksad / tume pesu, teksad –/–/●
Ülerõivad / impregneerimine / suled ja udusuled –/–/–
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/–
Tähtsamad pesuvalikud
Programmihaldur / eriti vaikne töö –/–
Kiirpesu / leotamine / lisaloputus ●/●/●
Eelpesu / eelpesu taimeriga ●/–
Kvaliteet
Trumli veepaak roostevaba teras
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof ●/–/–
Lapselukk / PIN-kood –/–
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 595 x 850 x 610

Pesumasinad, ChromeEdition

Mudel WKB 130 WCS WKG 130 WPS
Mahutavus, kg 8,0 8,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/–/● ●/–/●
Ukse avamise suund paremale paremale
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.600 1.600
Loputuse seiskamine/tsentrifuugimiseta ●/● ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge lootosvalge
Paneeli tüüp viltune viltune
Ukse disain kroomitud kroomitud
Ekraan üherealine üherealine
Pesutõhusus
Süsteem PowerWash – –
TwinDos / AutoDos / LiquidWash –/–/– ●/–/–
CapDosing / plekieemalduse funktsioon ●/– ●/●
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel ●/–/– ●/–/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine –/● –/●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/– ●/●/–
Pesutrumli valgustus / helisignaal –/● –/●
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean ●/● ●/●
Comfort-Lift / transpordiraam –/– –/–
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass / tsentrifuugi tõhususklass A+++/A A+++/A
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh 9.900/176 9.900/176
Müratase pesemisel/tsentrifuugimisel, dB(A) re1pW 48/73 48/73
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM ●/–/– ●/–/–
Sooja vee ühendus / kanalisatsiooniühendus –/– –/–
Funktsioon EcoFeedback – ●
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/● ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/● ●/●/●
QuickPower-pesu / kiirpesu / kiirpesu 20 –/–/● –/–/●
Päevasärgid / siid /vill ●/–/● ●/●/●
Tume pesu / teksad / tume pesu, teksad –/–/● –/–/●
Ülerõivad / impregneerimine / suled ja udusuled –/–/– ●/●/●
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/– –/–
Tähtsamad pesuvalikud
Programmihaldur / eriti vaikne töö –/– –/–
Kiirpesu / leotamine / lisaloputus ●/–/● ●/●/●
Eelpesu / eelpesu taimeriga –/– –/–
Kvaliteet
Trumli veepaak roostevaba teras roostevaba teras
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/● ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof ●/–/– –/●/–
Lapselukk / PIN-kood ●/● ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636



28 29

Pesumasinad, ChromeEdition

Mudel WKH 131 WPS
Mahutavus, kg 8,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/–/●
Ukse avamise suund paremale
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.600
Loputuse seiskamine/tsentrifuugimiseta ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Ukse disain kroomitud
Ekraan üherealine
Pesutõhusus
Süsteem PowerWash 2.0
TwinDos / AutoDos / LiquidWash ●/–/–
CapDosing / plekieemalduse funktsioon ●/● (1 ei 7)
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel ●/–/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine –/●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/–
Pesutrumli valgustus / helisignaal –/●
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean ●/●
Comfort-Lift / transpordiraam –/–
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass / tsentrifuugi tõhususklass A+++/A
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh 9.900/137
Müratase pesemisel/tsentrifuugimisel, dB(A) re1pW 46/72
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM ●/–/–
Sooja vee ühendus / kanalisatsiooniühendus –/–
Funktsioon EcoFeedback ●
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
QuickPower-pesu / kiirpesu / kiirpesu 20 ●/–/●
Päevasärgid / siid /vill ●/●/●
Tume pesu / teksad / tume pesu, teksad –/–/●
Ülerõivad / impregneerimine / suled ja udusuled ●/●/●
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/–
Tähtsamad pesuvalikud
Programmihaldur / eriti vaikne töö ●/●
Kiirpesu / leotamine / lisaloputus ●/–/●
Eelpesu / eelpesu taimeriga –/–
Kvaliteet
Trumli veepaak roostevaba teras
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof –/●/–
Lapselukk / PIN-kood ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 636

Pesumasinad, ChromeEdition

Mudel WKR 771 WPS
Mahutavus, kg 9,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/–/●
Ukse avamise suund paremale
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.600
Loputuse seiskamine/tsentrifuugimiseta ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Ukse disain kroomitud
Ekraan neljarealine 
Pesutõhusus
Süsteem PowerWash 2.0
TwinDos / AutoDos / LiquidWash ●/–/–
CapDosing / plekieemalduse funktsioon ●/● (3 ei 23)
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel ●/–/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine ●/–
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/●
Pesutrumli valgustus / helisignaal LED/●
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean ●/●
Comfort-Lift / transpordiraam –/–
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass / tsentrifuugi tõhususklass A+++/A
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh 11.000/130
Müratase pesemisel/tsentrifuugimisel, dB(A) re1pW 46/72
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM ●/–/–
Sooja vee ühendus / kanalisatsiooniühendus –/–
Funktsioon EcoFeedback ●
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
QuickPower-pesu / kiirpesu / kiirpesu 20 ●/–/●
Päevasärgid / siid /vill ●/●/●
Tume pesu / teksad / tume pesu, teksad ●/●/–
Ülerõivad / impregneerimine / suled ja udusuled ●/●/●
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid ●/●
Tähtsamad pesuvalikud
Programmihaldur / eriti vaikne töö ●/●
Kiirpesu / leotamine / lisaloputus ●/●/●
Eelpesu / eelpesu taimeriga ●/–
Kvaliteet
Trumli veepaak roostevaba teras
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof –/●/–
Lapselukk / PIN-kood ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 636
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1 .48

Pesukuivatid, Classic

Mudel TDA 150 C
Mahutavus, kg 7,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/ –/ ●
Ukse avamise suund vasakule
Konstruktsioon
Kondenseeriv / ventileeriv kuivati ●/–
Soojuspumbaga kuivati –
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge/lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Juhtimise tüüp keeratav valikunupp
Ukse disain lootosvalge
Ekraan segmendiga
Kuivatamistulemus 
Perfect Dry ●
FragranceDos ●
SteamFinish –
Inteligentne trumli vastassuunas pöörlemine ●
Pesu säästmine
Patenteeritud pesusäästev trummel/siledaseinaline trummel ● /–
Kasutusmugavus
Integreeritud kondensveeärajuhtimine ●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit –/●/–
Trumli valgustus ●
Ekraani keele valimine –
Tõhusus ja kestvus
Energiatõhususe klass / kondenseerimise tõhususe klass B/A
Elektrienergia tarve aastas, kWh 494
Müratase standardprogrammi korral, dB(A) re1pW 63
Standardprogrammi kestus, min 109
Funktsioon EcoFeedback –
Mootor ProfiEco –
Hooldusvaba soojusvaheti –
Tähtsamad kuivatamisprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/–
Päevasärgid / siid / vill –/–/●
Auruga silendamine / säästev silendamine –/●
TurboDry/lühi –/–
Ülerõivad / impregneerimine / tavalised padjad –/–/–
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/–
Tähtsamad kuivatamisvalikud
Värskendamine –
Säästev / säästev pluss ●/–
Kortsumisvastane kaitse / helisignaal ●/●
Kvaliteet
Pehmed labad / emaileeritud korpus ●/ ●
Ohutus
PIN-koodiga blokeerimine –
Indikaator „tühjenda kondensvee mahuti“/indikaator „puhasta filter“   ●/ ●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 595 x 850 x 580

Pesukuivatid, ChromeEdition

Mudel TKB 550 WP
Mahutavus, kg 8,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ● /–/ ●
Ukse avamise suund vasakule
Konstruktsioon
Kondenseeriv / ventileeriv kuivati –/–
Soojuspumbaga kuivati ●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge/lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Juhtimise tüüp keeratav valikunupp
Ukse disain lootosvalge
Ekraan segmendiga
Kuivatamistulemus 
Perfect Dry ●
FragranceDos ●
SteamFinish –
Inteligentne trumli vastassuunas pöörlemine ●
Pesu säästmine
Patenteeritud pesusäästev trummel/siledaseinaline trummel ● /–
Kasutusmugavus
Integreeritud kondensveeärajuhtimine ●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/–
Trumli valgustus LED
Ekraani keele valimine –
Tõhusus ja kestvus
Energiatõhususe klass / kondenseerimise tõhususe klass A++/A
Elektrienergia tarve aastas, kWh 235
Müratase standardprogrammi korral, dB(A) re1pW 66
Standardprogrammi kestus, min 156
Funktsioon EcoFeedback –
Mootor ProfiEco –
Hooldusvaba soojusvaheti ●
Tähtsamad kuivatamisprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ● / ●/●
Päevasärgid / siid / vill –/ ●/●
Auruga silendamine / säästev silendamine –/●
TurboDry/lühi –/ ●
Ülerõivad / impregneerimine / tavalised padjad –/–/–
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/–
Tähtsamad kuivatamisvalikud
Värskendamine –
Säästev / säästev pluss –/ ●
Kortsumisvastane kaitse / helisignaal ●/ ●
Kvaliteet
Pehmed labad / emaileeritud korpus ●/ ●
Ohutus
PIN-koodiga blokeerimine –
Indikaator „tühjenda kondensvee mahuti“/indikaator „puhasta filter“   ●/ ●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 636
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Pesukuivatid, ChromeEdition

Mudel TKG 850 WP
Mahutavus, kg 8,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/–/●
Ukse avamise suund vasakule
Konstruktsioon
Kondenseeriv / ventileeriv kuivati –/–
Soojuspumbaga kuivati ●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Juhtimise tüüp keeratav valikunupp
Ukse disain kroomitud
Ekraan üherealine
Kuivatamistulemus 
Perfect Dry LED
FragranceDos ●
SteamFinish ●
Inteligentne trumli vastassuunas pöörlemine ●
Pesu säästmine
Patenteeritud pesusäästev trummel/siledaseinaline trummel ●/–
Kasutusmugavus
Integreeritud kondensveeärajuhtimine ●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/–
Trumli valgustus LED
Ekraani keele valimine ●
Tõhusus ja kestvus
Energiatõhususe klass / kondenseerimise tõhususe klass A+++/A
Elektrienergia tarve aastas, kWh 169
Müratase standardprogrammi korral, dB(A) re1pW 64
Standardprogrammi kestus, min 169
Funktsioon EcoFeedback ●
Mootor ProfiEco –
Hooldusvaba soojusvaheti ●
Tähtsamad kuivatamisprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
Päevasärgid / siid / vill ●/●/●
Auruga silendamine / säästev silendamine –/●
TurboDry/lühi –/●
Ülerõivad / impregneerimine / tavalised padjad ●/●/–
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/–
Tähtsamad kuivatamisvalikud
Värskendamine ●
Säästev / säästev pluss ●/–
Kortsumisvastane kaitse / helisignaal ●/●
Kvaliteet
Pehmed labad / emaileeritud korpus ●/●
Ohutus
PIN-koodiga blokeerimine ●
Indikaator „tühjenda kondensvee mahuti“/indikaator „puhasta filter“   ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 636

Pesukuivatid, ChromeEdition

Mudel TKR 850 WP
Mahutavus, kg 9,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/–/●
Ukse avamise suund vasakule
Konstruktsioon
Kondenseeriv / ventileeriv kuivati –/–
Soojuspumbaga kuivati ●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Juhtimise tüüp keeratav valikunupp
Ukse disain kroomitud
Ekraan neljarealine
Kuivatamistulemus 
Perfect Dry LED
FragranceDos ●
SteamFinish ●
Inteligentne trumli vastassuunas pöörlemine ●
Pesu säästmine
Patenteeritud pesusäästev trummel/siledaseinaline trummel ●/–
Kasutusmugavus
Integreeritud kondensveeärajuhtimine ●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/●
Trumli valgustus LED
Ekraani keele valimine ●
Tõhusus ja kestvus
Energiatõhususe klass / kondenseerimise tõhususe klass A+++/A
Elektrienergia tarve aastas, kWh 193
Müratase standardprogrammi korral, dB(A) re1pW 62
Standardprogrammi kestus, min 206
Funktsioon EcoFeedback ●
Mootor ProfiEco ●
Hooldusvaba soojusvaheti ●
Tähtsamad kuivatamisprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
Päevasärgid / siid / vill ●/●/●
Auruga silendamine / säästev silendamine ●/●
TurboDry/lühi –/●
Ülerõivad / impregneerimine / tavalised padjad ●/●/●
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid ●/●
Tähtsamad kuivatamisvalikud
Värskendamine ●
Säästev / säästev pluss ●/–
Kortsumisvastane kaitse / helisignaal ●/●
Kvaliteet
Pehmed labad / emaileeritud korpus ●/●
Ohutus
PIN-koodiga blokeerimine ●
Indikaator „tühjenda kondensvee mahuti“/indikaator „puhasta filter“   ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 636
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Pealtlaetav pesumasin

Mudel W 668 F WPM
Mahutavus, kg 6,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav –/–/–
Ukse avamise suund ülesse
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.200
Loputuse seiskamine/tsentrifuugimiseta  ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp viltune
Ukse disain lootosvalge
Ekraan –
Pesutõhusus
Süsteem PowerWash –
TwinDos / AutoDos / LiquidWash –/–/–
CapDosing / plekieemalduse funktsioon –/–
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel –/●/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine –/–
Sisselülitamise taimer kuni 24 h / järelejäänud aeg / kellaaeg –/–/–
Pesutrumli valgustus / helisignaal –/–
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean –/–
Comfort-Lift / transpordiraam ●/●
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass / tsentrifuugi tõhususklass A+++/B
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh 8.800/150
Müratase pesemisel/tsentrifuugimisel, dB(A) re1pW 49/72
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM –/–/●
Sooja vee ühendus / kanalisatsiooniühendus –/–
Funktsioon EcoFeedback –
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
QuickPower-pesu / kiirpesu / kiirpesu 20 –/–/●
Päevasärgid / siid /vill ●/–/●
Tume pesu / teksad / tume pesu, teksad –/–/●
Ülerõivad / impregneerimine / suled ja udusuled –/–/–
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid –/–
Tähtsamad pesuvalikud
Programmihaldur / eriti vaikne töö –/–
Kiirpesu / leotamine / lisaloputus ●/●/●
Eelpesu / eelpesu taimeriga ●/–
Kvaliteet
Trumli veepaak GlaronK
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof –/–/●
Lapselukk / PIN-kood –/–
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 454 x 900 x 600

Kuivatiga pesumasin

Mudel WT 2796 WPM
Mahutavus pesemisel/ kuivatamisel, kg 6,0/3,0
Konstruktsioon
Nihutatav / tööpinna alla paigaldatav / torni paigaldatav ●/●/●
Ukse avamise suund paremale
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.600
Loputuse seiskamine / tsentrifuugimiseta ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge / lootosvalge
Pööratava valikunupu värv lootosvalge
Paneeli tüüp sirge
Ukse disain kroomitud
Ekraan kolmerealine
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel –/●/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine –/–
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/●
Pesutrumli valgustus / helisignaal LED/–
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean ●/●
Comfort-Lift / transpordiraam –/–
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass /pesemise tõhususklass A/A
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh (standardprogrammi 
pesemine ja kuivatamine) 9.900/160

Standardprogrammi kestus, min (pesemine ja kuivatamine) 341
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM –/–/●
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid/ kuivatamisprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
Päevasärgid / siid /vill ●/●/●
Automaatika pluss / kiirpesu 20 / pehmed mänguasjad ●/●/●
Tume pesu / teksad / hügieen ●/●/●
Padjad / spordirõivad ●/●
Ülerõivad / impregneerimine / uued tekstiilid ●/●/●
Kardinad / tärgeldamine (ainult pesemine) ●/●
Silumine lihtsamal triikimisel / värskendamine (ainult kuivatamine) ●/●
Külm tuulutamine / soe tuulutamine (ainult kuivatamine) ●/●
Tähtsamad pesuvalikud
Leotmine / eelpesu / lisaloputus ●/●/●
Kiirpesu / eriti vaikne töö / plekieemalduse funktsioon ●/●/●
Kortsumisvastane kaitse / säästev ●/●
Kvaliteet
Trumli veepaak roostevaba teras
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof –/–/●
Lapselukk / PIN-kood ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 595 x 850 x 577
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*   Ukse avamissuunda on võimalik muuta.  

Eraldi juurde tellitav uksehinge komplekt.

Pesumasinad, WhiteEdition

Mudel WMV 960 WPS
Mahutavus, kg 9,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ●/–/●
Ukse avamise suund paremale
Tsentrifuug
Maksimaalne pöörete arv 1.600
Loputuse seiskamine/tsentrifuugimiseta ●/●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge/lootosvalge
Pööratava valikunupu värv –
Paneeli tüüp viltune
Ukse disain plastikust kroomitud velg
Ekraan Touchtronic
Pesutõhusus
Süsteem PowerWash 2.0
TwinDos / AutoDos / LiquidWash ●/–/–
CapDosing / plekieemalduse funktsioon ●/●
Pesu säästmine
Termo pesukaitsev- /pesukaitsev/peenperforatsiooniga trummel ●/–/–
Kasutusmugavus
SteamCare / triikimiseks ettevalmistamine ●/–
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/●
Pesutrumli valgustus / helisignaal LED /●
Ekraani keele valik / Pesuvahendi sahtel AutoClean ●/●
Comfort-Lift / transpordiraam –/–
Tõhusus ja kestvus
Tõhususklass / tsentrifuugi tõhususklass A+++/A
Veetarve aastas, l / elektritarve aastas, kWh 11.000/130
Müratase pesemisel/tsentrifuugimisel, dB(A) re1pW 46/72
Mootor Profi Eco / mootor Profi FU / mootor PWM ●/–/–
Sooja vee ühendus / kanalisatsiooniühendus –/–
Funktsioon EcoFeedback ●
Täitekoguse kontroll / veekulu arvesti / vahu elektrooniline 
reguleerimine ●/●/●

Tähtsamad pesuprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
QuickPower-pesu / kiirpesu / kiirpesu 20 ●/●/●
Päevasärgid / siid /vill ●/●/●
Tume pesu / teksad / tume pesu, teksad ●/●/–
Ülerõivad / impregneerimine / suled ja udusuled ●/●/●
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid ●/●
Tähtsamad pesuvalikud
Programmihaldur / eriti vaikne töö ●/●
Kiirpesu / leotamine / lisaloputus ●/●/●
Eelpesu / eelpesu taimeriga ●/–
Kvaliteet
Trumli veepaak roostevaba teras
Emaileeritud korpus / malmist vastukaalud ●/●
Ohutus
Süsteem Watercontrol / süsteem Waterproof / metall Waterproof –/●/–
Lapselukk / PIN-kood ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 643

Pesukuivatid, WhiteEdition

Mudel TMV 840 WP
Mahutavus, kg 9,0
Konstruktsioon
Tööpinna alla lükatav/- paigaldatav/torni paigaldatav ● /–/ ●
Ukse avamise suund vasakul pool (muudetav)
Konstruktsioon
Kondenseeriv / ventileeriv kuivati –/–
Soojuspumbaga kuivati ●
Disain
Seadme värv / paneeli värv lootosvalge/lootosvalge
Pööratava valikunupu värv –
Paneeli tüüp viltune
Juhtimise tüüp –
Ukse disain plastikust kroomitud velg
Ekraan Touchtronic
Kuivatamistulemus 
Perfect Dry ●
FragranceDos ●
SteamFinish ●
Inteligentne trumli vastassuunas pöörlemine ●
Pesu säästmine
Patenteeritud pesusäästev trummel/siledaseinaline trummel ● /–
Kasutusmugavus
Integreeritud kondensveeärajuhtimine ●
Viitstart kuni 24 h/järelejäänud aja näit/kellaaja näit ●/●/●
Trumli valgustus LED
Ekraani keele valimine ●
Tõhusus ja kestvus
Energiatõhususe klass / kondenseerimise tõhususe klass A+++/A
Elektrienergia tarve aastas, kWh 193
Müratase standardprogrammi korral, dB(A) re1pW 63
Standardprogrammi kestus, min 206
Funktsioon EcoFeedback ●
Mootor ProfiEco ●
Hooldusvaba soojusvaheti ●
Tähtsamad kuivatamisprogrammid
Puuvill / kergesti hooldatav pesu / õrn pesu ●/●/●
Päevasärgid / siid / vill ●/●/●
Auruga silendamine / säästev silendamine ●/●
TurboDry/lühi ●/–
Ülerõivad / impregneerimine / tavalised padjad ●/●/●
Eri liiki pesu segu / lemmikprogrammid ●/●
Tähtsamad kuivatamisvalikud
Värskendamine ●
Säästev / säästev pluss –/●
Kortsumisvastane kaitse / helisignaal ●/●
Kvaliteet
Pehmed labad / emaileeritud korpus ●/ ●
Ohutus
PIN-koodiga blokeerimine ●
Indikaator „tühjenda kondensvee mahuti“/indikaator „puhasta filter“   ●/●
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed, mm (l x k x s) 596 x 850 x 643
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Kalander
Mitmekülgsus, mis veenab

Mudeli-/Müügitähis B 995 D
Laius cm 83 cm
Niiskustimav valtsikate  ●
Vabad valtsiotsad  ●
Intelligentne triikimine
Temperatuuri valimine vastavalt kangatüübile  ●
Tugev kontaktsurve (0,35 N/cm2)  ●
Reguleeritav valtsikiirus  ●
Aurutussüsteem
Auruga kalander  ●
Auruanuma maht 0,84 l
Kahe-mahuti-tehnika  ●
Töötab kraaniveega  ●
Mugavus
Mugav klappmehhanism  ●
Lisalaud pesu optimaalseks sisseandmiseks  ●
Mahukas pesule sobiv triikimislaud  ●
Pesuriputustoru kortsuvabaks jahtumiseks  ●
Kaitsekate  ●
Tänu 4 rattale kerge transportida  ●
Ohutus
Sõrmekaitseautomaatika  ●
Turvalukustus  ●
Stabiilne seismine  ●
Mõõdud ja kulunäitajad
K x L x S (mm) 960 x 985 x 380
K x L x S (mm), kokkuklapitult 1055 x 500 x 380
Võimsustarve 3,5 kWh
Küttekeha võimsus 2,55 kWh
Kaitse 16 A

Triikimissüsteem
Veenev oma mugavuses ja turvalisuses

Disain B 2847 FashionMaster
Triikraua värv antrasiit/valge
Triikimislaua kate antrasiit
Perfektne triikimistulemus
Kärgtald ●
Aurusurve (bar) 4
Aurukogus (g/min) 100
Vertikaalne aur ●
Aur alates temperatuuriastmest 2
Käsiauruti ●
Puhumisfunktsioon ●
Imemisfunktsioon ●
2 ventilaatori võimsusastet ●
Nakkumisvastane tald ●
Aegasäästev triikimine
Veepaagi maht 1,25
Eemaldatav veepaak ●
Veepaaki saab igal ajal täita ●
Mitme tekstiilikihi triikimine ●
Kasutusmugavus
Kõik ühes ●
1-2 tõstmisega süsteem ●
 Kõrguse astmeteta reguleerimine gaasivedru abil (mm) 830 - 1020
Põrandat säästvad rullikud ●
Triikimislaud Comfort tsooniga ●
Spetsiaalne triikimislaua kate ●
Ventilaatori sisse- ja väljalülitamisautomaatika ●
Ventilaatori mälufunktisoon ●
Automaatne katlakivieemaldus ●
Automaatne seadme loputus ●
Hoiusahtel triikiraua jaoks ●
Hoiusahtel elektrikaablile ja lisatarvikute jaoks ●
Ohutus
Funktsioon CoolDown ●
Automaatne väljalülitus ●
Tehniline informatsioon
Mõõdud mm (Laius) 470
Mõõdud mm (Kõrgus) 970
Mõõdud mm (Sügavus) 1480
Mõõdud mm (Kõrgus), kokkupandult 1280
Mõõdud mm (Laius), kokkupandult 470
Mõõdud mm (Sügavus), kokkupandult 370
Triikimispind mm 120 x 40
Kaasasolevad lisatarvikud
Nakkumisvastane tald ●
Käsiauruti ●
Standard triikimislaua kate  - 
Kõrgkvaliteetne triikimislaua kate ●
Auruvooliku hoidik ●
Elektrikaabli hoidik ●
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Vaheriiulid

WTV ülevaade
Pesukuivatid

T1  
Chrome 
Edition

T1 
White 

Edition

T7000 
Adam

T9000 
Adonis

T200/4000/ 
kõik TDA/ 

T8000

T4000 C(i) T300/ 400 sok-
liõhutuseta

T400 sokliõh-
tusega

T500/ 600 sok-
liõhtusega

Pe
su

m
as

in
ad

W1 ChromeEdition sirge 
juhtpaneel

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W1 ChromeEdition kal-
lutatud juhtpaneel

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414   
WTV 417

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W1 WhiteEdition
WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W1000 Adam
WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W6000 Adonis WTV 417 WTV 309        
WTV 412

W300/ 400/ 500/ kõik 
WDA/ 2000/ 3000/ 5000 
kallutatud juhtpaneel

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309             
WTV 406             
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W300/ 400/ 500/  kõik 
WDA/ 2000/ 3000/ 5000 
kallutatud juhtpaneel

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309             
WTV 406             
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W300/ 400/ 500/ 2000/ 
3000 koos Comfort 
juhtpaneel

WTV 407        
WTV 412 WTV 412 WTV 412

W2000(i)* koos kaanega
WTV 500 *             
WTV 501 *             
WTV 511 *

WTV 500 *             
WTV 502 *             
WTV 512 *

WTV 309 
*        WTV 

412 *

WTV 309 
*        WTV 

412 *

WTV 309 *        
WTV 412 *      
WTV 410

WTV 309 * WTV 309 *        
(WTV 412) *

WTV 309 *        
WTV 412 *

W600/ 700 universaal
WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W800/ 900 sirge juht-
paneel

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W800/ 900 kallutatud 
juhtpaneel

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309             
WTV 406             
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412



CareCollection – täiendab ideaalselt
uusi  pesuhooldusseadmeid

2 komponendiga pesuvahend värvilise ja valge 
pesu jaoks 
• Eredate värvide ja täiesti valge pesu jaoks 
• Eemaldab suurepäraselt plekke ka madala tem-
peratuuriga 
• Ei doseeri üle tänu automaatsele doseerimisele 
• 50 pesukorraks 
• Lihtsalt täiuslik pesemine koos Mielega
M.-Nr. 10243350  

UltraPhase1 - 1,5 l kassett

10 kapsli pakend Outdoor 

10 kapsli pakend Home

2 komponendiga pesuvahend värvilise ja valge 
pesu jaoks 
• Eredate värvide ja täiesti valge pesu jaoks 
• Eemaldab suurepäraselt plekke ka madala tem-
peratuuriga 
• Ei doseeri üle tänu automaatsele doseerimisele 
• 37 pesu korraks 
• Lihtsalt täiuslik pesemine koos Mielega
M.-Nr. 10243270

Õueriietele nende hingamisvõime ja veekindluse 
säilitamiseks. Pakendis on kaheksa kapslit Out-
door (õueriided) ja kaks kapslit Proofing agent (vett 
tõrjuv vahend).

M.-Nr. 10217300

Erilistele majapidamises kasutatavatele tekstiiltoo-
detele. Pakendis on kolm kapslit WoolCare (villa 
hooldus), kaks kapslit SilkCare (siidi hooldus), kaks 
kapslit Down (udusuled) ja kolm kapslit Booster 
(püsivate plekkide puhastamise vahend).

M.-Nr. 10217430

UltraPhase 1&2:
TwinDosi automaatse doseerimisega saa-
vutatakse täiuslikult puhas tulemus.

Kapslid – ideaalne täiendus spetsiaal-
setele programmidele
CapDosinguga saavutatakse parim pese-
mistulemus eriliste riiete, näiteks õueriiete
ning siidist ja villaste riiete korral.

Ostes TwinDosi süsteemiga pesumasina, saate ühe UltraPhase1
ja UltraPhase2 kasseti ning kolm kapslit (Sport, WoolCare, peh-
mendaja AQUA) tasuta.

10 kapsli pakend Collection

Ideaalne kõigi kapslitega tutvumiseks. Pakendis on 
ühekaupa Sport (spordiriietus), Down (udusuled), 
Outdoor (õueriided), WoolCare (villa hooldus), Silk-
Care (siidi hooldus), Proofing agent (vett tõrjuv va-
hend), pehmendaja (Aqua, Nature, Cocoon) ning 
Booster (vahend püsivate plekkide puhastami-
seks).

M.-Nr. 10216910
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Sport

Villaste ja õrnade tekstiiltoodete jaoks.
M.-Nr. 10218890

Hingava spordiriietuse jaoks.
M.-Nr. 10216680

 
Pehmendaja

 
Booster

Eriti sobiv froteerätikutele.

M.-Nr. 10215730

M.-Nr. 10215930

M.-Nr. 10216050

Kõigi kataloogis olevate pesukuivatite jaoks.

M.-Nr. 10231890

M.-Nr. 10234580

M.-Nr. 10234580

Vahend püsivate plekkide vastu.
M.-Nr. 10218860  

Lõhnakapsel pesukuivatisse aseta-
miseks
FragranceDosiga on pesu pehme ja 
lõhnav – kuni 4 nädalat.
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(A) Miele Österreich, Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australien, Pty. Ltd., Melbourne
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Aktiivne keskkonnakaitse:
Käesoleva prospekti paber on 100% kloorivabalt pleegitatud.

Miele teistes riikides:Kontaktandmed Eestis:

Miele SIA Eesti filiaal
E-post: info@miele.ee 
Tel. +372 57880528  
www.miele.ee
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