
Compact C2 

Tolmuimeja Complete C3

Complete C3 Brilliant 
EcoLine SGSH1
• mootori võimus - max 800 W 
• säästev õrnade põrandate suhtes - 

paindlik „Parquet Twister XL“
• eriti efektiivne ja põhjalik „EcoTech“-

põrandaotsaku abil
• eriti vaikne ja säästev – 

„DynamicDrive“-juhtrullikud
• toob valguse igasse nurka – 

„SpotLight“-iga mugavuskäepide
• „PowerChip“
• ELi energiamärgis: A/A/A/C*

Tolmuimeja Complete C3

Miele tolmuimejad 
Kehtib alates jaanuar 2016

Complete C3 Electro Plus EcoLine 
EcoLine SGSH2
• mootori võimus – max 800 W
• universaalselt kasutatav – „FiberTeQ“-

liugtallaga põrandaotsak
• parim vaibahooldus – kõrgusesse 

seadistatav elektrihari LED-lampidega
• lõhnad neutraliseeritakse efektiivselt – 

„Active AirClean Plus“-filter
• mugavuskäepide
• ELi energiamärgis: A/A/A/A*

Complete C3 HEPA 
PowerLine SGFC0
• mootori võimus - max 1600 W
• eriti efektiivne ja põhjalik „EcoTech“-

põrandaotsaku abil
• maksimaalne õhuhügieen „HEPA 

AirClean“-filtri abil
• individuaalsele töökõrgusele 

kohandatav – roostevabast terasest 
teleskooptoru

• ilma tüütu kummardamiseta tänu 
pluss/miinus-jalgpedaalile

• ELi energiamärgis: G/A/B/D*

Complete C3 Parquet 
PowerLine SGSE1
• mootori võimus – max 1200 W
• universaalselt kasutatav – „FiberTeQ“-

liugtallaga põrandaotsak 
• säästab õrnu põrandaid – paindlik 

„Parquet Twister“
• eriti vaikne ja õrn – „DynamicDrive“-

juhtrullikud
• ilma tüütu kummardamiseta tänu 

pluss/miinus-jalgpedaalile
• eriti puhas ruumiõhk „AirClean Plus“-

filtri abil 
• ELi energiamärgis: D/A/A/C*

Complete C3 Cat & Dog 
PowerLine SGEE1
• mootori võimus – max 1200 W
• eriti efektiivne ja põhjalik „EcoTech“-

põrandaotsaku abil
• eemaldab tänu turboharjale tõhusalt 

karvad ja ebemed 
• lõhnad neutraliseeritakse efektiivselt – 

„Active AirClean”-filter
• ilma tüütu kummardamiseta tänu 

pluss/miinus-jalgpedaalile
• ELi energiamärgis: D/B/A/B*

Tolmuimeja Compact C2

Compact C2 
EcoLine SDAG1 
• mootori võimus – max 800 W 
• universaalselt kasutatav – „FiberTeQ“-

liugtallaga põrandaotsak 
• kerge – 6,5 kg koos tarvikutega 
• ruumisäästlik hoiustamine „Compact“-

süsteemi abil 
• väga hea tolmu lukustamine tänu 

„AirClean“-filtrile 
• suuremate pindade mänglevalt kerge 

tolmuimu 10 m tööraadiuse abil 
• ELi energiamärgis: A/B/B/D*

Tolmuimeja 
Classic C1Tolmuimeja Classic C1

Classic C1 
PowerLine SBAD0
• mootori võimus – max 1 400 W
• universaalselt kasutatav – „FiberTeQ“-

liugtallaga põrandaotsak 
• kerge – 5,8 kg koos tarvikutega
• suurem ulatus ja mugavus XXL-

käepideme abil
• väga hea tolmu lukustamine tänu 

„AirClean“-filtrile
• ELi energiamärgis: F/B/D/D*

Classic C1 Junior 
PowerLine SBAD0
• mootori võimus – max 1 400 W
• universaalselt kasutatav – „FiberTeQ“-

liugtallaga põrandaotsak 
• kerge – 5,8 kg koos tarvikutega
• väga hea tolmu lukustamine tänu 

„AirClean“-filtrile
• ELi energiamärgis: F/B/D/D*

*  väärtused ELi energiamärgise järgi: 
energiatõhusus/tolmutagastus/tolmu imemine, sile põrand/tolmu imemine, vaip

Scout RX1 Red SJQL0
• raskesti ligipääsetavate piirkondade 

puhastamine tänu „Smart 
Navigation“-ile

• pühkimine, harjamine ja imemine 
kolmekordse puhastuse süsteemiga

• eriti pikk aku tööaeg – katkematu jõud
• mööbli kaitsmine 

mööblikaitsetehnoloogia abil
• viimse nurga puhastamine – 

progressiivne nurkade puhastamine

Robottolmuimeja Scout RX1 

Robottolmuimeja Scout RX1 

Scout RX1 SJQL0 
• raskesti ligipääsetavate piirkondade 

puhastamine tänu „Smart Navigation“-ile
• pühkimine, harjamine ja imemine 

kolmekordse puhastuse süsteemiga
• eriti pikk aku tööaeg – katkematu jõud
• mööbli kaitsmine 

mööblikaitsetehnoloogia abil
• viimse nurga puhastamine – 

progressiivne nurkade puhastamine

Tarvikud

Tarvikud

GN HyClean 3D  
Miele“ originaaltolmukott
• filtreerib enam kui 99,9% peentolmu 

osakesi 
• kõrgeim tõhusus madalal 

võimsusastmel tolmu imedes
• pikem kasutusiga tolmukoti 

3D-tehnoloogia abil
• koti puhas vahetamine tänu 

automaatsele kotisulgurile
• Sisu: 4 tolmukotti, 1 mootorifilter, 1 

õhufilter

FJM Hyclean 3D  
„Miele“ originaaltolmukott
• filtreerib enam kui 99,9% peentolmu 

osakesi 
• kõrgeim tõhusus madalal 

võimsusastmel tolmu imedes
• pikem kasutusiga tolmukoti 

3D-tehnoloogia abil
• koti puhas vahetamine tänu 

automaatsele kotisulgurile
• Sisu: 4 tolmukotti, 1 mootorifilter, 1 

õhufilter

KK 
„Miele“ originaaltolmukott
• filtreerib enam kui 99,9% kõigist 

tolmuosakestest
• tänu täpsele sobivusele ei saa 

tolmuosakesed kõrvalt mööduda 
• „AirClean“-õhufilter hoolitseb puhta 

õhu eest
• Sisu: 5 tolmukotti, 1 mootorifilter, 1 

õhufilter

SBB 400-3 
Parquet Twister XL parketihari
• pehmed looduslikud harjased 

liuglevad pehmelt ja kergelt üle 
põranda

• tänu 41 cm laiusele saab ka suurtel 
pindadel kiiresti tolmu imeda

• ainulaadne pöörd-/kallutusliigend 
suure liikumispaindlikkuse tagamiseks

SBB 300-3 
Parquet Twister parketihari
• eriti painduv ja kiire tänu ainulaadsele 

pöörd-/kallutusliigendile
• pääseb probleemideta väikestesse 

niššidesse ja nurkadesse
• pehmed looduslikud harjased 

liuglevad pehmelt ja kergelt üle 
põranda

U HyClean 
„Miele“ originaaltolmukott
• filtreerib enam kui 99,9% peentolmu 

osakesi
• tänu täpsele sobivusele ei saa 

tolmuosakesed kõrvalt mööduda 
• koti puhas vahetamine tänu 

automaatsele kotisulgurile
• Sisu: 4 tolmukotti, 1 mootorifilter, 1 

õhufilter

STB 101 
lai mini-turbohari
• ei ole vaja eraldi ühendada, vahetu 

käivitus imuvoolu abil
• lai imemissuue (16 cm)
• ilma tüütu vaiba külge imemiseta tänu 

küljel asuvale õhusiibrile

STB 20 
kompaktne mini-turbohari
• kallutusliigendiga imemisolukorra 

jaoks paindlikult kohandumiseks
• võimalik paigaldada käepidemele, 

imemistorule või imemisvoolikule
• tugevdatud serv kangekaelse mustuse 

eemaldamiseks
• ergonoomiliselt optimeeritud vasaku- 

ja paremakäelistele

SSP 10 
paindliku pöördliigendiga imuhari
• paindlikult reguleeritava 

pöördliigendiga
• pehme põrkeserv takistab mööbli 

kahjustamist
• sobib kõigile „Miele“ tolmuimejate 

käepidemetele
• eriti õrna puhastuse jaoks looduslike 

harjastega

STB 205-3 
suur turbohari
• ilma tüütu vaiba külge imemiseta 

tänu küljel asuvale õhusiibrile
• ei ole vaja eraldi ühendada, vahetu 

käivitus imuvoolu abil

SFD 10 
pikk vuugiotsak
• 30 cm ulatus — ideaalne pikkade 

kitsaste vuukide ja vahede jaoks
• sobib kõigile „Miele“ tolmuimejate 

käepidemetele
• sobib suurepäraselt pesukuivati filtrite 

puhastamiseks

SFD 20 
painutatav vuugiotsak
• 55 cm ulatus — ideaalne muidu 

raskesti ligipääsetavate vahede jaoks
• painutatav vahetükk nurgataguste 

niššide puhastamiseks
• sobib kõigile „Miele“ tolmuimejate 

käepidemetele

SFS 10 
imemisvooliku paindlik pikendus
• vajadusel lisaks väljatõmmatav 

voolik
• pärast tolmuimu saab hoiustada 

praktiliselt imemishülsis
• lihtne paigaldada käepideme ja 

imemisvooliku vahele

SHB 30 
radiaatorihari
• kiire tolmueemaldus vaheruumidest 

madala kuju abil
• lihtne kasutada koos kõigi „Miele“ 

vuugiotsakutega
• robustsest kunstkiududest 

stabiilsed harjased
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SMD 10 
madratsiotsak
• alumisel küljel olevad kiutõsturid 

eemaldavad ebemed ja karvad
• kitsad mõõtmed kitsaste 

vaheruumide jaoks
• sobib kõigile „Miele“ tolmuimejate 

käepidemetele

SPD 10 
lai polstriotsak
• kallutatav otsak paindliku käsitsemise 

jaoks
• alumisel küljel olevad kiutõsturid 

eemaldavad ka karvad
• sobib kõigile „Miele“ tolmuimejate 

käepidemetele

SHV 10 
hügieeniline tolmuimejasulgur
• aktiivsöepelletitega lõhnade 

filtreerimiseks 
• lihtne vahetamine — hügieenisulguri 

vahetamine vaid kord aastas
• praktilise pistikühendusega 

imemisvoolikule ühendamiseks

SF HA 50 
HEPA AirClean”-filter
• ideaalne kodutolmuallergikutele, 

lukustab ≥ 99,95% tolmust
• HEPA-klasse 13 standardi EN 

1822/2011 järgi
• „Timestrip®“-iga filtrivahetusnäidik
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter

SF AA 50 
„Active AirClean“-filter
• aktiivsöega: ideaalne koduloomade 

omanikele ja suitsetajate 
majapidamistesse

• lukustab tolmu kindlalt
• „Timestrip®“-iga filtrivahetusnäidik
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter

SF AP 50 
AirClean Plus“-filter
• lukustab tolmu kindlalt
• ruumiõhk on pärast tolmuimu 

puhtam kui enne seda
• „Timestrip®“-iga filtrivahetusnäidik
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter

SF SAC 20/30 
3 „AirClean“-filter
• lukustab tolmu kindlalt
• ruumiõhk on pärast tolmuimu puhtam 

kui enne seda
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 3 filtrit

SF SAC 10 
3 „AirClean“-filter
• lukustab tolmu kindlalt
• ruumiõhk on pärast tolmuimu 

puhtam kui enne seda
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 3 filtrit

RX-MB 4 
magnetlint
• ajutiseks või püsivaks piiramiseks
• näiteks ruumide või vaipade 

piiramiseks
• sisu: 4 x 1 m magnetlint, kleepribad

RX-SAC 1 
4 „AirClean“-filter
• filtreerib sisse imetavast õhust 

tolmuosakesed
• puhastusvõimsuse säilitamiseks 

kaitseb mootorit 
• Sisu: 4 filtrit

RX-SB 2 
külgharjad
• kvaliteetsete robustsete 

kunstkiudharjastega
• kasutamiseks kõvadel põrandatel ja 

lühikese karvaga vaipadel
• sisu: 2 harja (IX vasakul ja IX paremal)

SUB 20 
paindlikult seadistatav universaalhari
• kaks mitmekülgselt seadistatavat 

pöördliigendit
• pehme põrkeserv mööbli 

kahjustamise vältimiseks
• õrna puhastamise jaoks tihe harjaste 

segu looduslikest harjastest
• sobib kõigile „Miele“ tolmuimejate 

käepidemetele
• võimalik paigaldada käepidemele, 

imemistorule või imemisvoolikule

SF HA 30 
„HEPA AirClean”-filter
• ideaalne kodutolmuallergikutele, 

lukustab ≥ 99,95% tolmust
• HEPA-klass 13 standardi 

EN 1822/2011 järgi
• „Timestrip®“-iga filtrivahetusnäidik
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter

SF H 10 
AirClean Plus“-filter
• lukustab tolmu kindlalt
• ruumiõhk on pärast tolmuimu puhtam 

kui enne seda
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter

SF AA 10 
„Active AirClean“-filter
• aktiivsöega: ideaalne loomaomanikele 

ja suitsetajate majapidamistesse
• lukustab tolmu kindlalt
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter

RX-DL 1 
ääriktihend
• lihtne paigaldus 

robottolmuimejasse
• kasutamiseks põrandatel ja 

lühikese karvaga vaipadel
• sisu: 1 ääriktihend

RX-BW 1 
harjavalts
• kvaliteetsete robustsete 

kunstkiudharjastega
• kasutamiseks kõvadel põrandatel 

ja lühikese karvaga vaipadel
• sisu: 1 laagriga harjavalts, 

puhastusriistad

SF AA 30 
„Active AirClean“-filter
• aktiivsöega: ideaalne 

loomaomanikele ja suitsetajate 
majapidamistesse

• lukustab tolmu kindlalt
• „Timestrip®“-iga filtrivahetusnäidik
• seadme võimsuse säilitamiseks 

vahetage filtrit kord aastas
• Sisu: 1 filter
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