
Katalogs “Veļas kopšana” 
“Miele”. “Immer Besser”
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Dr. Markuss Miele (Markus Miele) un  
Dr. Reinhards Cinkanns (Reinhard Zincann)

Kad mūsu vecvectēvi dibināja uzņēmumu “Miele”, viņiem, 

lai gūtu panākumus, vajadzēja izcelties starp saviem 

konkurentiem. To būtībā var sasniegt tikai divos veidos: 

esot vai nu lētākam nekā citi, vai labākam. Abi vienlaicīgi 

ir praktiski neiespējami. Viņi izšķīrās par “labāki”. 

 

To, ka “Miele” atbilstību šīm augstajām prasībām 

pagājušajos 120 gados ir pierādī jusi vairākkārtīgi, aplie-

cina neskaitāmās uzvaras un apbalvojumi testos, tomēr 

galvenokārt daudzie miljoni apmierinātu klientu visā 

pasaulē. Par to var pateikties vērtību un mērķu 

nemainībai, kas parasti ir novērojama tikai tādos 

uzņēmumos, kas vairākās paaudzēs atrodas ģimenes 

īpašumā.

Šajā ziņā “Miele” kopš 1899. gada kalpo ne tikai kā 

pirmklasīgas produktu kvalitātes un inženiermākslas 

iemiesojums. “Miele” tāpat iestājas par respektu, 

godīgumu un savstarpēju cieņu attiecībās ar saviem 

darī jumu partneriem, klientiem, piegādātājiem, darbinie-

kiem un kaimiņiem. 

 

Pērkot “Miele” produktus, jūs turklāt rīkojaties apkārtējai 

videi draudzīgi. To konsekventi nodrošina resursus 

taupošas ražošanas metodes un produkti, kas, arī 

patērējot strāvu, ūdeni un mazgāšanas l īdzekļus, nosaka 

kritērijus, kuri papildus mazina izdevumus. 

 

Ka tas viss tā arī paliks, to apsolām kā uzņēmuma 

vadošie partneri ceturtajā paaudzē. 

Jūsu

Mūsu aicinājums

“Immer Besser” (Arvien labāk)
 Esiet sveicienāti “Miele”
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KVALITĀTE, KAS APSTEIDZ LAIKU
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Jūsu vēlmes veido mūsu iekārtu DNS.
Lai panāktu ilgstošu uzticību, apvienojam novatorismu ar meistarīgu 
amatniecību, jo ar šīm rūpēm par katru pat sīkāko detaļu nodroši-
nām, ka mūsu ierīces kalpos īpaši ilgi un atbildīs katrai jūsu vēlmei. 
Tādēļ mūsu virtuves iekārtu dizains ir intuitīvs ar katru rokas pieskā-
rienu. Vai tā būtu veļas kopšana, trauku mazgāšana, dzesēšana, 
virtuves iekārtas vai grīdu uzkopšana mūsu uzdevums ir padarīt 
mājsaimniecības darbus par patīkamu piedzīvojumu.
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Ilgspējība
Iedomājieties: tā vietā, lai gadiem ilgi izmantotu daudzas iekārtas, 
variet izmantot tikai vienu. Tādu, kas patērē mazāk ūdens, mazāk 
enerģijas. Tātad patērējat mazāk. Nodrošinot labumu ilgtermiņā.

Veiktspēja
Kamēr daži automobiļu dzinēji tiek testēti 3 000 stundas, savu 
veiktspēju pārbaudām līdz pat 10 0001) stundām. Dienu un nakti. 
Vispusīgi un precīzi. Tāpēc varat pilnībā paļauties uz mūsu 
produktiem.

1)  Iekārtu modeļiem un pamatkomponentiem ir veikti izturības testi ar 5000 mazgāšanas cikliem 
(= 5 mazgāšanas nedēļā, 50 nedēļas gadā) dažādās programmās. Vairāk: miele.lv/20years

Amata meistarība
Jau kopš 1899. gada nekad neesam samierinājušies ar labāko. Katrs 
revolucionārs jauninājums mums ir kas vairāk kā tikai iemesls 
svinībām. 
Tas ir izaicinājums radīt aut ko vēl labāku. Tāpēc paši izgatavojam 
savas detaļas, paši kaļam savu dzelzi. Pat izgatavojam iekārtas, kas 
ražo citas iekārtas. Mēs to saucam: “Immer besser”.

Ilgmūžība ir visaugstākā ilgtspēja
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“Miele” veļas mašīnas ar pārbaudītu 20 gadus ilgu 
darbmūžu.1)
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Veļas mašīna nav jādzird, bet jāredz. 
Tādēļ pārbaudām ne tikai katras iekārtas īpašo ilgmūžību 
un higiēniski tīro, ilgtspējīgo veiktspēju, bet arī 
īpaši mierīgo darbību.

30 % izstrādes laika tiek veltīts testēšanas fāzei. Lai garantētu, 
ka gadu no gada sasniedzat izcilus rezultātus.

Pārstrādājam mūsu nolietoto iekārtu metālu, lai no tā radītu jaunas, 
šādi nodrošinot izcilu aprites ekonomiku. Un vismaz 15 gadus 

glabājam rezerves daļas. 
Tās ir jūsu tiesības attiecībā uz “Miele” remonta pakalpojumu.

2) Iekārtu modeļiem un pamatkomponentiem ir veikti izturības testi ar 5000 mazgāšanas cikliem 
(= 5 mazgāšanas nedēļā, 50 nedēļas gadā) dažādās programmās. Vairāk: miele.lv/20years
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Sadzīves tehnikas savienošana tīklā ar “Miele@home”*
“Miele@home” produktu kopsavilkums*

“Smart Home” integrācija
“Smart Home” atvieglo jūsu ikdienu un rada individuālas ērtības jūsu 
mājās. Žalūzijas, apkure un sadzīves tehnika ir savstarpēji savienotas 
un arvien biežāk tiek lietotas, izmantojot lietotnes vai balss koman-
das. Arī daudzas “Miele” iekārtas var savienot tīklā. Pateicoties prak-
tiskajai “Miele Cloud” saskarnei, varat tās ātri un vienkārši integrēt 
savā “Smart Home” aplikācijā. Tas ļauj izbaudīt visaptveroša mājas 
tīkla efektivitāti un ērtības.

“Miele” lietotne**
Jūsu lieliskais pavadonis: ar “Miele” lietotni vienmēr redzat savas 
“Miele” mājsaimniecības iekārtas. Piemēram, vēlaties sekot gatavo-
šanas procesam cepeškrāsnī vai uzzināt, vai mazgāšanas prog-
ramma ir pabeigta? Lietotne nodrošina nepieciešamo informāciju un 
atvieglo ērtu un ātru apkalpošanu. Turklāt lietotne sniedz papildinfor-
māciju un pakalpojumus jūsu “Miele” iekārtām, piemēram, “Barista-
Assistant” vai receptes. Lejupielādējiet lietotni tagad!

Integrācija viedajā mājā
Viedā māja atvieglo ikdienu un rada personalizētas sadzīves ērtības. 
Žalūzijas, apkure un sadzīves iekārtas sazinās savā starpā un arvien 
biežāk ir vadāmas ar lietotni vai balss pavēli. Arī daudzas “Miele” 
iekārtas ir savienojamas tīklā. Pateicoties praktiskajai “Miele” 
mākoņa saskarnei, tās var ātri un vienkārši integrēt jūsu viedās 
mājas partneru lietojumprogrammās. Tādējādi var izbaudīt vienotā 
tīklā saslēgtu mājas iekārtu efektivitāti un ērtību.

Gudri savienotas tīklā: ar mūsu jauno sistēmu “Miele@home” var 
pilnībā izmantot “Miele” iekārtu potenciālu un padarīt ikdienu vēl 
viedāku. Visas viedās “Miele” mājsaimniecības iekārtas ir ērti un droši 
savienojamas tīklā. Apkalpošana ir vienkārša: 
vai nu ar “Miele” lietotni, ar balss vadību, vai integrējot esošajos viedās 
mājas risinājumos. Savienošana tīklā notiek starp mājas WLAN bez-
vadu lokālā tīkla maršrutētāju un “Miele” mākoni.
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Sadzīves tehnikas savienošana tīklā ar “Miele@home”*
“Miele” lietotnes produktu kopsavilkums**

Informācijas panelis
Vienmēr informēts par aktuālo stāvokli. Informācijas panelī 
var aplūkot visu pievienoto “Miele” iekārtu statusu. 

“MobileControl”
Vienmēr aptver visu: ar “MobileControl” varat vadīt savas 
iekārtas ar lietotni. 

“RemoteUpdate”
Pieejamie programmatūras atjauninājumi vienkārši tiek 
pārraidīti un uzstādīti attiecīgajā iekārtā – nav nepiecie-
šams apkalpojošā tehniķa apmeklējums.

"Demo mode"
“Miele” lietotnes demonstrācijas režīms sniedz pirmo 
priekšstatu par “Miele” lietotnes priekšrocībām arī tad, ja 
jums vēl nav nevienas “Miele” sadzīves tehnikas, kas 
savienotas tīklā. 

Lejupielādējiet lietotni tagad!

"ShopConnect"
Ātri un ērti pasūtiet tīrīšanas līdzekļus un piederumus, 
izmantojot lietotni.

***  “Miele Cie. KG” papildu digitālais piedāvājums. Visus viedos lietojumus nodrošina sistēma “Miele@home”. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. 
***  Pieejama mobilajām gala ierīcēm (minimālās prasības skatiet lietotņu iegādes vietnes datos. Attēlotās lietotnes prognozējamā pieejamība no 2021. gada otrā pusgada.)

Atklājiet pārējās “Miele” lietotnes iespējas 
ar tīklu savienojamajām mājsaimniecības iekārtām 

www.miele.lv.
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To spēj tikai “Miele” 
 Nevainojama veļas kopšana ar sistēmu

Mūsu veļas kopšanas sistēma iekļauj visu procesu no mazgāšanas 
un žāvēšanas līdz pat gludināšanai. Mūsu laboratorijās pat ir izveidoti 
īpaši “Miele” mazgāšanas produkti, kas ir teicami piemēroti mūsu 
iekārtām. 

Izcils apvienojums.
“Miele” veļas mašīnas un žāvētāji ir kā radīti viens otram. Šādi katrai 
veļas mašīnai ir pieejams atbilstoša dizaina un aprīkojuma žāvētājs. 
Šādā veidā piedāvājam labākos tīrīšanas un kopšanas pakalpoju-
mus, optimāli saudzējot jūsu tekstilijas.

Lielisks veļas rezultāts
Vairumam tekstiliju tikai ar gludināšanu tiek radīts teicams galarezul-
tāts, vienlaicīgi nodrošinot papildu aizsardzību ar mehānisko un 
termisko apstrādi. Ļoti vienkārši, ērti, ātri un efektīvi to var paveikt, 
izmantojot “Miele” tvaika gludināšanas sistēmu “FashionMaster” un 
“Miele” gludināšanas iekārtas.

Vienkārši nevainojami rezultāti
Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi ir vienlīdz efektīvi 
visās veļas mašīnās. Tāpēc sadarbībā ar rūpīgi izvēlētiem piegādātā-
jiem savās laboratorijās esam radījuši “Miele” tīrīšanas līdzekļus. Šie 
līdzekļi ir lieliski piemēroti “Miele” veļas mašīnām un žāvētājiem. Jau 
ar nelielu līdzekļa devu novērtēsiet savas “Miele” iekārtas veiktspēju, 
turklāt saudzēsiet apkārtējo vidi.
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Kāda veida iekārtu vēlaties?
Šeit iepazīstinām ar dažiem produktu veidiem, no kuriem 
varat izvēlēties, iegādājoties veļas mašīnas un žāvētājus.

“Miele” veļas mašīnu konstrukcija

Veļas mašīnas ar žāvētāju
Šī iekārta apvieno augstvērtīgi aprīkotu 
priekšējo ielādi ar kondensācijas tipa veļas 
žāvētāju. Lieliski piemērota cilvēkiem ar 
augstām prasībām, bet ierobežotu vietu.

Priekšējā ielāde
Šīs veļas mašīnas ir īpaši ērti piepildāmas 
un vadāmas no priekšpuses. Iekārtas ir 
iespējams uzstādīt dažādos veidos 
(kolonnā, pabūvējot utt.), tādējādi tās var 
daudzveidīgi izvietot.
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“Miele” žāvēšanas sistēmas
Mūsdienīgākais veļas saudzēšanas veids.

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni
Ar “Miele” veļa tiek žāvēta vissaudzīgāk un 
ekonomiskāk nekā jebkad. Jo modernie 
“Miele” veļas žāvētāji ar siltumsūkni izceļas 
ar augstu energoefektivitāti un labāko 
sniegumu. Šādā veidā savu apģērbu varat 
žāvēt tikpat ērti un elastīgi kā ar parastu 
kondensācijas tipa veļas žāvētāju, bet ar 
50 % enerģijas ietaupījumu. Turklāt siltum-
sūkņu tehnoloģijas zemās temperatūras 
vienlaicīgi saudzē veļas vērtīgās šķiedras. 
Tādēļ žāvētājā bez raizēm droši var ievietot 
arī jutīgas tekstilijas. 
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Kā vēlaties uzstādīt savu iekārtu?
Šeit piedāvājam uzstādīšanas variantus, no kuriem varat izvēlēties, iegādājoties kombinēto 
veļas mašīnu ar žāvētāju.

Uzstādīšana blakus citai iekārtai
“Miele” veļas mašīnas un veļas žāvētāji 
lieliski sader gan tehniski, gan vizuāli. 
Tādējādi varat abas iekārtas uzstādīt blakus 
un tikko izmazgāto veļu ērti ielikt žāvētājā.

Uzstādīšana ar pamatni
Ar pamatni (WTS 510) iekārtu var paaugsti-
nāt par aptuveni 30 cm un tādējādi novietot 
to ērtā darba augstumā. Lietošana tādējādi 
kļūst ergonomiska un vēl ērtāka. Vienlaikus 
pamatnē ir vieta, piemēram, mazgāšanas 
līdzekļu vai veļas maisa glabāšanai, lai viss 
ātri būtu pie rokas un tikpat ātri visu atkal 
varētu sakopt.

Pabūvējamas
“Miele” “ChromeEdition” iekārtas ar taisnu 
paneli var pabūvēt pat tad, ja iebūvēšanas 
augstums zem darba virsmas ir no 82 līdz 
85 cm. Šajā gadījumā iekārtas vāks tiek 
aizstāts ar pabūvēšanas komplektu (piemē-
ram, UBS W1/G vai UBS T1/G).

Iebīdāma zem darba virsmas
Visas “Miele” iekārtas ar priekšējo ielādi var 
iebīdīt zem darba virsmas, ja nišas 
augstums ir vismaz 85 cm. Iekārtas vāks 
šajā gadījumā netiek noņemts. Īpaši labi 
piemērotas ir W1 “ChromeEdition” iekārtas 
ar taisnu paneli.

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonna
Ja nepietiek vietas iekārtu uzstādīšanai 
blakus, gandrīz visas “Miele” veļas mašīnas 
un žāvētājus var kompakti uzstādīt kolonnā. 
Šādā gadījumā veļas mašīnai vienmēr ir 
jāatrodas apakšā.
Kolonnas uzstādīšanai īpaši piemērotas ir 
“WhiteEdition” dizaina līnijas ierīces. Šīs 
līnijas žāvētājiem durvju atvērumu ir iespē-
jams mainīt tā, lai abu ierīču durvis vērtos 
vienā virzienā.
Stabilai savienošanai “Miele” piedāvā 
dažādus savienošanas komplektus. Dažas 
iekārtas, piemēram, WTV 512, ir aprīkotas 
ar praktisku atvilktni. Šeit var uzglabāt, 
piemēram, piederumus, vai uzlikt veļas 
grozu, lai atvieglotu veļas ievietošanu 
žāvētājā un izņemšanu no tā.

Papildinformācija ir pieejama nodaļā “Veļas 
kopšanas iekārtu piederumi”, sākot ar 
55. lpp.
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Ar “Miele” jums nebūs jāizvēlas starp labāko tehniku un skaistāko 
izskatu. Iekārtas klase un aprīkojums tagad ir pieejami divās dizaina 
līnijās: “ChromeEdition” un “WhiteEdition”.

Abas dizaina līnijas
W1 un T1

“ChromeEdition”
Klasiska iekārtas konstrukcija ar hromētu, graf īta pelēku vai baltu 
durvju apli atkarībā no modeļa. Var izvēlēties iekārtas ar taisnu vai 
ergonomiski slīpu paneli.

“WhiteEdition”
Svaigas vēsmas veļas mazgāšanas dizainā: atkarībā no modeļa 
dizaina durvis ir baltā, melnā vai alumīnija sudrabotā krāsā.
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Kādai ierīces vadībai dodat 
priekšroku?
Vadība ar pirksta pieskārienu “M Touch”

Taimera iestatīšana ar vadības veltnīti

Nolaižamā izvēlne papildinformācijas rādīšanai un citu funkciju aktivizēšanai

Ar novatorisko veļas mašīnu un žāvētāju skāriendispleju var ātri sasniegt mērķi: vadība ir 
vienkārša un pašsaprotama. Iekārtas iestatījumus tāpat kā viedtālrunī veic ar pieskārieniem, 
pavilkšanu ar pirkstu un ritināšanu augstas izšķirtspējas TFT displejā. Galvenais displejs ar 
baltu tekstu un simboliem uz melna fona nodrošina teicamu informācijas redzamību. Ja 
sistēma to atbalsta, norādījumi lietotājiem tiek izcelti un rādīti krāsaini.

“M Touch”
Vienkārša izvēle ar pieskārieniem, pavilkšanu ar pirkstu un ritināšanu.
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Citas individuālas vadības koncepcijas

“ComfortSensor”
Ātri un intuitīvi: 1 rindas displejs, tieša funkciju izvēle ar skārientaustiņiem.

“Miele” veļas mašīnu un žāvētāju vadības koncepcija ir loģiska un intuitīva: ērts grozāmais 
regulators mazgāšanas un žāvēšanas programmām, pārskatāmi izvietoti sensoru taustiņi 
papildfunkcijām. Praksē visbiežāk lietotie iestatījumi jau ir iestatīti rūpnīcā. Programmas izpildi 
var sākt ātri un vienkārši.

Dažādu klašu “Miele” iekārtām ir dažādas vadības koncepcijas, taču tām visām ir vienots 
dizains. Tādējādi varat veļas mašīnas un žāvētājus, kas pieder dažādām “Miele” iekārtu 
klasēm, vizuāli lieliski kombinēt.

“EasyControl”
Vienkārša izvēle: papildfunkcijas var izvēlēties, pārslēdzot ar skārientaustiņu.

“DirectSensor”
Vienkārša skārienvadība: papildfunkciju izvēle ar skārientaustiņiem.
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Visi jaunās paaudzes T1 žāvētāji ir aprīkoti ar energoefektīvo siltum-
sūkņa tehnoloģiju un atbilst vismaz energoefektivitātes klasei A++. Ar 
“EcoSpeed” veļa tiek žāvēta vēl ātrāk ar vislabāko energoefektivitā-
tes klasi A+++. Pamatā tam ir jauns siltumsūkņa bloks, kas ir ļoti 
efektīvs arī resursu taupīšanas nolūkā. Daudzas plastmasas detaļas 
tiek izgatavotas, izmantojot novatoriskus ražošanas procesus. 
Tādējādi ražošanas laikā tiek ietaupīts līdz pat 30 % materiāla. 
Turklāt tiek izmantota plastmasa no pārstrādātiem materiāliem, kas ir 
būtisks ieguldījums, lai nepieļautu plastmasas atkritumu radīšanu. 
Papildus tam vairums žāvētāju darbojas ar dabisko aukstumaģentu 
R290, kas ir pilnībā brīvs no fluorogļūdeņražiem un tādējādi līdz 
minimumam samazina siltumnīcefektu.

Videi draudzīga veļas 
kopšana
Efektivitāte un ilgtspēja

Vēl vairāk ilgtspējības mazgāšanā

Jau šodien daudzas “Miele” veļas mašīnas sasniedz augstāko 
energoefektivitātes klasi A saskaņā ar jauno enerģijas marķējumu un 
tādējādi ir īpaši ekoloģiskas. Tomēr mūsu ierīces nav tikai ekonomis-
kas uz etiķetes. Visas “Miele” veļas mašīnas ir aprīkotas ar inteliģento 
automātisko daudzuma noteikšanu. Tā analizē aktuālo ielādi un 
izmanto tikai nepieciešamo ūdens un strāvas daudzumu. Ar funkciju 
“EcoFeedback” saņemat precīzu ziņojumu par savas iekārtas 
strāvas un ūdens patēriņu. 

Ilgtspējīga rīcība un efektīvu produktu izstrāde ir “Miele” tradīcija jau 
vairāk nekā 120 gadus. Pateicoties apzinātai materiālu izvēlei, “Miele” 
iekārtas cita starpā izceļas ar savu ilgo kalpošanas laiku un ļoti 
augsto pārstrādājamību.

Tik draudzīga videi var būt žāvēšana 

Jaunais ES enerģijas marķējums veļas mašīnām 
un žāvētājiem no 2021. gada marta
Ar savām jaunajām direktīvām ES izvirza uzdevumu vēl vairāk 
mazināt enerģijas patēriņu Eiropā un tādējādi līdzdarboties 
apkārtējās vides saudzēšanā. Turklāt apjomu maiņa nodrošina 
patērētājām un patērētājiem labāku izstrādājumu pārskatāmību 
un izvērtēšanu.

Svarīgāko izmaiņu pārskats

Jaunās juridiskās prasības un energoklašu robežvērtību izmai-
ņas rada jaunu iekārtu iedalījumu energoefektivitātes klasēs.

Atsakoties no energoefektivitātes “plus” klasēm, piemēram, 
A+++, un ieviešot jauno klasifikāciju no A līdz G, tiek nodrošināta 
labāka ierīču salīdzināmība.

No 2021. gada 1. marta plašāka informācija par iekārtu ir 
pieejama, izmantojot kvadrātkodu, kas ļauj piekļūt ES datubāzei 
(EPREL).
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Siltais ūdens

“Miele” veļas mašīnai WWV 980 WPS ir papildu pieslēgums 
siltajam, akas vai lietus ūdenim. Ar to varat ietaupīt elektroener-
ģiju, piemēram, ja ūdens tiek uzsildīts ar solāro tehniku. Varat 
izmantot arī akas vai lietus ūdeni. Tādējādi taupīsiet vērtīgo 
dzeramo ūdeni. Tas saudzēs ne tikai vidi, bet arī maciņu.
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Iegādājoties veļas mašīnu ar 
“TwinDos®”, bez maksas saņemat 
4 “UltraPhase” 1 un 
3 “UltraPhase” 2 kasetnes**.
– tas atbilst 97.5 eiro vērtībai un ietaupa mazgāša-
nas līdzekļa izmaksas vairāk nekā pusgadam***

Daudziem veļas mašīnu modeļiem ar 
“CapDosing” iegādes komplektācijā ir 
iekļautas pat 3 bezmaksas kapsulas.
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*** Atkarībā no modeļa
***  Viena “UltraPhase 1” kasetne un viena “UltraPhase 2” kasetne ir iekļauta iekārtas piegādes komplektācijā, pārējās kasetnes 

saņemsiet, izmantojot pievienoto kuponu. 
*** Aprēķina pamats: 28 nedēļas un 5 mazgāšanas reizes nedēļā 
1) TwinDos® patents EP 2 784 205
2) “CapDosing” patents EP 2 365 120
3) “SteamCare” patents EP 2 006 432
4)  Zinātniski ir izpētījusi Albštates-Zigmāringenes (Albstadt-Sigmaringen) Augstskola un Integratīvās higiēnas un viroloģijas institūts 

– “InFluenc H” – ir piešķīris zelta atzīmi. Attiecas uz visiem modeļiem ar “TwinDos” un “PowerWash” programmā “Baumwolle 
Hygiene 60 °C” un papildiespēju “AllergoWash”. Metodes apraksts ir pieejams saitē: www.miele.com/wa-c.

Kādas komforta pazīmes vēlaties?
“Miele” veļas mašīnu produktu kopsavilkums*

“PowerWash”
Maksimāla mazgāšanas jauda 

un ātrums kombinācijā ar augstāko ener-
goefektivitāti lielam un mazam veļas 
daudzumam.

Automātiska mazgāšanas 
līdzekļu dozēšana 

“TwinDos®”1)

Labākā šķidro mazgāšanas līdzekļu sis-
tēma, nospiežot taustiņu.

Automātiskā dozēšana ar “TwinDos®” ir ne 
tikai praktiska, bet vienlaicīgi garantē 
nevainojamu tīrību: ar “UltraPhase” 1 un 
2 iekārta kļūst par vislabāko mazgāšanas 
sistēmu ar šķidro mazgāšanas līdzekli. 
“TwinDos®” dozē “UltraPhase” 1 un 2 vien-
mēr optimālajā mazgāšanas procesa brīdī 
un tādējādi sasniedz visaugstāko mazgāša-
nas iedarbību. Turklāt “TwinDos®” dozē tik 
precīzi, ka var ietaupīt līdz 30 % mazgāša-
nas līdzekļa, salīdzinot ar manuālo 
dozēšanu.

“SingleWash”
Efektīvs risinājums atsevišķiem 

gabaliem: izmazgājiet iecienīto blūzi tik ātri, 
taupīgi un saudzīgi kā vēl nekad.

“CapDosing”2)

Vienkārši un ilgtspējīgi: ar 
“CapDosing” īpašo mazgāšanas līdzekli, 
mīkstinātāju un piedevas vienmēr dozē 
optimāli.

“SteamCare”3)

Maksimāla lietošanas daudzveidība: 
ar “SteamCare” varat vienkārši atsvaidzināt 
un izgludināt iecienītāko apģērbu.

Vīrusu higiēna zelta līmenī
Higiēniski tīri: pateicoties “TwinDos®” un 
“PowerWash”, tiek droši likvidēti vairāk kā 
99,9 %4) tādu vīrusu kā koronavīruss.
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Energoefektivitātes klase
Parāda iekārtas energoefektivitātes klasi.

Tiek parādītas energoefektivitātes klases no A++ līdz G.

Saudzējošā tvertne ar ielādes daudzumu
Parāda saudzējošo tvertni un tās ielādes daudzumu. 

Saudzējošā tvertne ar 1–9 kg ielādes daudzumu.

Dozēšanas sistēma
 Parāda, kāda automātiskā dozēšanas sistēma ir iekārtai. 

 Labākie tīrīšanas rezultāti, pateicoties “Miele” 2 fāžu 
sistēmai un ērtai dozēšanai.

“PowerWash”
 Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “PowerWash” mazgāša-
nas tehnoloģiju. 

 “Miele” mazgāšanas tehnoloģija apvieno labāko mazgā-
šanas jaudu un īsu programmu izpildes ilgumu ar augstu 
energoefektivitāti.

“CapDosing”1)

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “CapDosing”.

Dozējiet īpašo mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un 
piedevu vienkārši ar porciju kapsulām.

Nogludināšanas funkcijas
Parāda, kādas nogludināšanas funkcijas ir iekārtai.

 50 % mazāk gludināšanas – maksimāla lietošanas 
daudzveidība: pēc mazgāšanas programmas vai kā 
atsevišķa nogludināšanas programma.

Kāda ir katras ikonas nozīme?
Visi priekšējās ielādes veļas mašīnu simboli vienuviet

1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

SteamCare

1) Patents EP 2 365 120
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Priekšējās ielādes mašīnas
Produkta pārskats

29

1- 7 kg 1- 7 kg 1- 9 kg TwinDos 1- 9 kg TwinDos

CapDosing CapDosing PowerWash CapDosing PowerWash CapDosing

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

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

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens labajā pusē labajā pusē labajā pusē labajā pusē
Izgriešana     
Maks. izgriešanas apgriezienu skaits 1400 1400 1600 1600
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "EasySensor" dzeltens "EasySensor" dzeltens "MTouch" "MTouch"
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” – – • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – • •
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – • •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Izgriešanas efektivitātes klase B B A A
Skaņas emisija, dB 72 72 68 68
Siltā ūdens pieslēgums – – – –
“EcoFeedback” – – • •
“ProfiEco” motors • • • •
Mazgāšanas programmas     
“QuickPowerWash” – – • •
Virskrekli un blūzes – – • •
Zīds (mazgāšana ar rokām) – – • •
Vilna (mazgāšana ar rokām) • • • •
Ekspresprogramma 20 • • • •
Virsdrēbes • • • •
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – • •
Dūnu segas – – • •
Dūnas – – • •
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – • •
Papildfunkcijas     
“SingleWash” – – • •
Īss • • • •
Mērcēšana • • • •
Priekšmazgāšana – – • •
Īpaši klusi – – • •
Priekšgludināšana – – • •
“AllergoWash” – – • •
Drošība     
Ūdens drošības sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdensdroša sistēma Ūdensdroša sistēma Ūdensdroša sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai – – • •
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1054 1054 1054
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm 600 600 600 600
Komplektā iekļautie piederumi     
3 kapsulas – – • •
“UltraPhase” 1+2 – – • •
Kupons “Miele” mazgāšanas līdzeklim – – – –
Kupons UltraPhase kārtridžiem – – • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Priekšējās ielādes mašīnas
Produkta pārskats

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

CapDosing CapDosing CapDosing CapDosing

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

WED 135 WPS 8kg WED174 WCS 9kg WEF674 WCS TDos&8kg WEG 675 WPS TDos & 9kg

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens labajā pusē labajā pusē labajā pusē labajā pusē
Izgriešana     
Maks. izgriešanas apgriezienu skaits 1400 1400 1600 1400
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "DirectSensor" balts, 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "ComfortSensor" balts, 1 rinda
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” – • • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – – •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Izgriešanas efektivitātes klase B B A B
Skaņas emisija, dB 70 70 69 68
Siltā ūdens pieslēgums – – – –
“EcoFeedback” – – – –
“ProfiEco” motors • • • •
Mazgāšanas programmas     
“QuickPowerWash” – – – –
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīds (mazgāšana ar rokām) – – – •
Vilna (mazgāšana ar rokām) • • • •
Ekspresprogramma 20 • • • •
Virsdrēbes – • – •
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – – •
Dūnu segas – – – –
Dūnas – – – –
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – – –
Papildfunkcijas     
“SingleWash” – – – –
Īss • • • •
Mērcēšana – – – •
Priekšmazgāšana • • – •
Īpaši klusi – – – •
Priekšgludināšana • • • •
“AllergoWash” – – – •
Drošība     
Ūdens drošības sistēma Ūdensdroša sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdensdroša sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai – – – •
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1054 1054 1054
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm 600 600 600 600
Komplektā iekļautie piederumi     
3 kapsulas – – • •
“UltraPhase” 1+2 – – • •
Kupons “Miele” mazgāšanas līdzeklim – – – –
Kupons UltraPhase kārtridžiem – – • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Priekšējās ielādes mašīnas
Produkta pārskats

31

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

PowerWash CapDosing CapDosing CapDosing PowerWash CapDosing

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

WEI 875 WCS PWash & TDos 
& 9kg

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

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens labajā pusē labajā pusē labajā pusē labajā pusē
Izgriešana     
Maks. izgriešanas apgriezienu skaits 1600 1400 1600 1400
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "ComfortSensor" balts, 1 rinda "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "DirectSensor" dzelt., 7 segm.
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” • • • –
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” • – – –
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Izgriešanas efektivitātes klase A B A B
Skaņas emisija, dB 68 70 69 70
Siltā ūdens pieslēgums – – – –
“EcoFeedback” • – – –
“ProfiEco” motors • • • •
Mazgāšanas programmas     
“QuickPowerWash” • – – •
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīds (mazgāšana ar rokām) • – – –
Vilna (mazgāšana ar rokām) • • • •
Ekspresprogramma 20 • • • •
Virsdrēbes • – – –
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi • – – –
Dūnu segas • – – –
Dūnas • – – –
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana • – – –
Papildfunkcijas     
“SingleWash” • – – –
Īss • • • •
Mērcēšana • – – –
Priekšmazgāšana • • – •
Īpaši klusi • – – –
Priekšgludināšana • • • •
“AllergoWash” • – – –
Drošība     
Ūdens drošības sistēma Ūdensdroša sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai • – – –
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1054 1077 1077
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm 600 – – –
Komplektā iekļautie piederumi     
3 kapsulas • – • –
“UltraPhase” 1+2 • – • –
Kupons “Miele” mazgāšanas līdzeklim – – – –
Kupons UltraPhase kārtridžiem • – • –
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Priekšējās ielādes mašīnas
Produkta pārskats

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

CapDosing CapDosing CapDosing CapDosing

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

WWD 660 WCS TDos & 8kg WWD120 WCS 8kg WWD164 WCS 9kg WWF664 WCS TDos&8kg

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens labajā pusē labajā pusē labajā pusē labajā pusē
Izgriešana     
Maks. izgriešanas apgriezienu skaits 1400 1400 1400 1600
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm.
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” • – • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – – –
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Izgriešanas efektivitātes klase B B B A
Skaņas emisija, dB 70 70 70 69
Siltā ūdens pieslēgums – – – –
“EcoFeedback” – – – –
“ProfiEco” motors • • • •
Mazgāšanas programmas     
“QuickPowerWash” – – – –
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīds (mazgāšana ar rokām) – – – –
Vilna (mazgāšana ar rokām) • • • •
Ekspresprogramma 20 • • • •
Virsdrēbes – – – –
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – – –
Dūnu segas – – – –
Dūnas – – – –
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – – –
Papildfunkcijas     
“SingleWash” – – – –
Īss • • • •
Mērcēšana – – – –
Priekšmazgāšana – • • –
Īpaši klusi – – – –
Priekšgludināšana • • • •
“AllergoWash” – – – –
Drošība     
Ūdens drošības sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai – – – –
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1077 1077 1077 1077
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm – – – –
Komplektā iekļautie piederumi     
3 kapsulas – – – •
“UltraPhase” 1+2 • – – •
Kupons “Miele” mazgāšanas līdzeklim – – – –
Kupons UltraPhase kārtridžiem • – – •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Priekšējās ielādes mašīnas
Produkta pārskats

33

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

CapDosing PowerWash CapDosing PowerWash CapDosing

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

WWG 660 WCS TDos & 9kg WWI 860 WPS PWash & 
TDos & 9kg

WWV 980 WPS Passion

Konstrukcija    
Uzstādāma kolonnā • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – –
Durvju vēršanās virziens labajā pusē labajā pusē labajā pusē
Izgriešana    
Maks. izgriešanas apgriezienu skaits 1400 1600 1600
Dizains    
Durvju dizains – – –
Paneļa veids – – –
Displejs "ComfortSensor" balts, 1 rinda "ComfortSensor" balts, 1 rinda "MTouch"
Lietošanas ērtums    
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” • • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • •
Diennakts laika rādījums – – •
Tvertnes apgaismojums – – –
“MultiLingua” • • •
“AddLoad” • • •
Efektivitāte un ilgtspēja    
Izgriešanas efektivitātes klase B A A
Skaņas emisija, dB 68 68 67
Siltā ūdens pieslēgums – – •
“EcoFeedback” – • •
“ProfiEco” motors • • •
Mazgāšanas programmas    
“QuickPowerWash” – • •
Virskrekli un blūzes • • •
Zīds (mazgāšana ar rokām) • • •
Vilna (mazgāšana ar rokām) • • •
Ekspresprogramma 20 • • •
Virsdrēbes • • •
Impregnēšana • • •
Sporta apģērbi • • •
Dūnu segas – • •
Dūnas – • •
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – • •
Papildfunkcijas    
“SingleWash” – • •
Īss • • •
Mērcēšana • • •
Priekšmazgāšana • • •
Īpaši klusi • • •
Priekšgludināšana • • •
“AllergoWash” • • •
Drošība    
Ūdens drošības sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdensdroša sistēma Ūdensdroša sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai • • •
Tehniskie parametri    
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1077 1077 1077
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm – – –
Komplektā iekļautie piederumi    
3 kapsulas • • •
“UltraPhase” 1+2 • • •
Kupons “Miele” mazgāšanas līdzeklim – – –
Kupons UltraPhase kārtridžiem • • •
Paneļa krāsa    
Lotosa balta • • •
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Kādas komforta pazīmes vēlaties?
“Miele” žāvētāju produktu kopsavilkums

“FragranceDos”2)

Svaigums visām maņām: ar 
“Miele” veļa kļūst ne tikai īpaši mīksta, bet 
arī lieliski smaržo.

“EcoDry” tehnoloģija
“Miele” “EcoDry” tehnoloģija 

ilgtermiņā garantē zemu elektroenerģijas 
patēriņu un īsus žāvēšanas laikus. Efektīvi 
apvienojot patentēto1) “Miele” filtru sistēmu 
ar bezapkopes siltummaini, tiek panākts, ka 
pūkas nevar aizsprostot siltummaini un laika 
gaitā mazināt iekārtas veiktspēju.

“Miele” siltumsūkņa tipa veļas žāvētāji ar 
“EcoDry” darbojas nemainīgi ekonomiski 
visa iekārtas darbmūža laikā.

Bezapkopes siltummainis
Labi pasargāts: filtrs aizsargā siltummaini, 
tāpēc nav nepieciešama tā tīrīšana.

* Atkarībā no modeļa
1) Patents EP 2 107 155
1) Patents EP 2 431 516
3)  Salīdzinot ar “Miele” žāvētājiem bez “EcoSpeed” ar tādu 

pašu ielādes daudzumu un energoefektivitātes klasi. 
Pārbaudīts programmā “Baumwolle” ar pilnu ielādes 
daudzumu.

4) Nav piemērots vilnai vai zīdam.

“EcoSpeed”
Dubults ieguvums: ar “EcoSpeed” veļa 
izžūst līdz pat 20 minūtēm ātrāk3) un ar 
labāku energoefektivitāti

“DryCare 40”
Saudzējoša veļas mazgāšana: ar “Dry-
Care 40” var žāvēt 
 gandrīz visu, ko var mazgāt 40 °C4). Tas 
taupa laiku. 

“SteamFinish”
Mazāk gludināšanas, vairāk svaiguma: 
tekstilizstrādājumi jau žāvētājā tiek redzami 
izgludināti un atsvaidzināti.
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Energoefektivitāte
Parāda iekārtas energoefektivitāti.

Tiek parādītas energoefektivitātes klases no A++ līdz C. 

Tvertnes veids / ielādes daudzums
Parāda tvertnes veidu un tās ielādes daudzumu.

Saudzējošā tvertne1)ar 1–9 kg ielādes daudzumu.

“EcoDry”
 Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “EcoDry” tehnoloģiju.

 Vienmērīgi ekonomiska filtrēšanas sistēma un bezapko-
pes siltummainis uztur konstanti zemu enerģijas patēriņu 
un darbības ilgumu.

“EcoSpeed”
 Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “EcoSpeed”. 

 Līdz pat 40 minūtēm ātrāk sauss1), saglabājot labāko 
energoefektivitāti.

 
“FragranceDos”2)

 Parāda, vai iekārta ir piemērota smaržu flakonu 
izmantošanai.

 Svaigums visām maņām: ar “Miele” veļa kļūs ne tikai īpaši 
mīksta, bet arī burvīgi smaržojoša.

Smaržīga veļa, ja to vēlaties: izvēlieties vienu no divām 
smaržām.

Nogludināšanas funkcijas
Parāda, kādas nogludināšanas funkcijas ir iekārtai.

Mazāk jāgludina: ūdens tvaiks un siltums nogludina 
tekstilizstrādājumus jau veļas žāvētājā.

Kāda ir katras ikonas nozīme?
Visi žāvētāja simboli vienuviet

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

SteamFinish

*  Ekonomiskāks salīdzinājumā ar energoefektivitātes klases A+++  
robežvērtību (24)

1)  Salīdzinot ar “Miele” žāvētājiem bez “EcoSpeed” ar tādu pašu ielādes 
daudzumu un energoefektivitātes klasi.

1) Patents EP 2 431 516

FragranceDos

FragranceDos²
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Veļas žāvētājs ar siltumsūkni
Produkta pārskats

37

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

EcoDry EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

TCA230WP Active TCC230WP 8kg TCC570WP EcoSpeed&8kg TCF760WP EcoSpeed&8kg

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – •
Durvju vēršanās virziens kreisajā pusē kreisajā pusē kreisajā pusē kreisajā pusē
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "EasySensor" dzeltens "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm.
Žāvēšanas rezultāts     
Precīza žāvēšana “PerfectDry” • • • •
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa • • • •
Veļas saudzēšana     
“SilenceDrum” – – – –
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” – – • •
“Wash2Dry” – – • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – – –
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade • • • •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Geräuschwert in db 66 66 66 66
Kondensācijas efektivitātes klase A A A A
“EcoFeedback” – – – –
Bezapkopes siltummainis • • • •
“ProfiEco” motors – • • •
Žāvēšanas programmas     
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīda pēcapstrāde – – – –
Vilnas pēcapstrāde • • • •
Ekspresprogramma • • • •
Virsdrēbes – – – –
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – – –
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – – –
Priekšgludināšana • • – –
Gultas veļa • • • •
Apstrāde ar tvaiku – – – –
Papildfunkcijas     
Aizsardzība pret burzīšanos • • • •
Zummers – – – •
“Quick” – – – –
“DryCare 40” – – – •
“PowerFresh” – – – –
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1054 1054 1054
Aukstumaģenta veids R290 R290 R290 R290
Aukstumaģenta daudzums 0,11 0,11 0,14 0,14
Komplektā iekļautie piederumi     
Smaržvielas flakons • • • •
Kupons • • • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Veļas žāvētājs ar siltumsūkni
Produkta pārskats

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

EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoDry EcoDry

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

TCH790WP EcoSpeed&9kg TCR780WP Eco&Steam&9kg TCR790WP Eco&Steam&9kg TEA235WP Active

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – • – –
Durvju vēršanās virziens kreisajā pusē kreisajā pusē kreisajā pusē kreisajā pusē
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "DirectSensor" balts, 7 segm. "MTouch" "MTouch" "EasySensor" dzeltens
Žāvēšanas rezultāts     
Precīza žāvēšana “PerfectDry” • • • •
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa • • • •
Veļas saudzēšana     
“SilenceDrum” • • • –
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” • • • –
“Wash2Dry” • • • –
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – • • –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – • • –
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade • • • •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Geräuschwert in db 64 62 62 66
Kondensācijas efektivitātes klase A A A A
“EcoFeedback” – • • –
Bezapkopes siltummainis • • • •
“ProfiEco” motors • • • –
Žāvēšanas programmas     
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīda pēcapstrāde – • • –
Vilnas pēcapstrāde • • • •
Ekspresprogramma • • • •
Virsdrēbes – • • –
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – • • –
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – • • –
Priekšgludināšana – • • •
Gultas veļa • • • •
Apstrāde ar tvaiku – – – –
Papildfunkcijas     
Aizsardzība pret burzīšanos • • • •
Zummers • • • –
“Quick” – – – –
“DryCare 40” • • • –
“PowerFresh” – • • –
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 640
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1054 1054 1054
Aukstumaģenta veids R290 R134a R134a R290
Aukstumaģenta daudzums 0,14 0,48 0,48 0,11
Komplektā iekļautie piederumi     
Smaržvielas flakons • • • •
Kupons • • • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Veļas žāvētājs ar siltumsūkni
Produkta pārskats

39

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

EcoDry EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

TEC235WP 8kg TEC374WP 9kg TEC575WP EcoSpeed&8kg TEL795WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens kreisajā pusē kreisajā pusē kreisajā pusē kreisajā pusē
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "DirectSensor" balts, 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "ComfortSensor" balts, 1 rinda
Žāvēšanas rezultāts     
Precīza žāvēšana “PerfectDry” • • • •
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa • • • •
Veļas saudzēšana     
“SilenceDrum” – – – •
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” – • • •
“Wash2Dry” – – • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – – •
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade • • • •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Geräuschwert in db 66 66 66 64
Kondensācijas efektivitātes klase A A A A
“EcoFeedback” – – – •
Bezapkopes siltummainis • • • •
“ProfiEco” motors • • • •
Žāvēšanas programmas     
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīda pēcapstrāde – – – •
Vilnas pēcapstrāde • • • •
Ekspresprogramma • • • •
Virsdrēbes – – – •
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – – •
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – – –
Priekšgludināšana • – – •
Gultas veļa • • • •
Apstrāde ar tvaiku – – – –
Papildfunkcijas     
Aizsardzība pret burzīšanos • • • •
Zummers – – – •
“Quick” – – – –
“DryCare 40” – – – •
“PowerFresh” – – – •
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 640 850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1054 1054 1054
Aukstumaģenta veids R290 R290 R290 R290
Aukstumaģenta daudzums 0,11 0,11 0,14 0,14
Komplektā iekļautie piederumi     
Smaržvielas flakons • • • •
Kupons • • • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Veļas žāvētājs ar siltumsūkni
Produkta pārskats

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

EcoDry EcoDry EcoDry EcoDry

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

TSA233WP Active TSC364WP 9kg TWC220WP 8kg TWC364WP 9kg

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens kreisajā pusē kreisajā pusē, maināms kreisajā pusē, maināms kreisajā pusē, maināms
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "EasySensor" dzeltens "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" dzelt., 7 segm.
Žāvēšanas rezultāts     
Precīza žāvēšana “PerfectDry” • • • •
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa • • • •
Veļas saudzēšana     
“SilenceDrum” – – – –
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” – • – •
“Wash2Dry” – – – –
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – –
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – – –
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade • • • •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Geräuschwert in db 66 66 66 66
Kondensācijas efektivitātes klase A A A A
“EcoFeedback” – – – –
Bezapkopes siltummainis • • • •
“ProfiEco” motors – • • •
Žāvēšanas programmas     
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīda pēcapstrāde – – – –
Vilnas pēcapstrāde • • • •
Ekspresprogramma • • • •
Virsdrēbes – – – –
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – – –
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – – –
Priekšgludināšana • – • –
Gultas veļa • • • •
Apstrāde ar tvaiku – – – –
Papildfunkcijas     
Aizsardzība pret burzīšanos • • • •
Zummers – – – –
“Quick” – – – –
“DryCare 40” – – – –
“PowerFresh” – – – –
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 640 850 x 596 x 655 850 x 596 x 655 850 x 596 x 655
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1054 1077 1077 1077
Aukstumaģenta veids R290 R290 R290 R290
Aukstumaģenta daudzums 0,11 0,11 0,11 0,11
Komplektā iekļautie piederumi     
Smaržvielas flakons • • • •
Kupons • • • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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1- 8 kg FragranceDos 1- 8 kg FragranceDos² 1- 9 kg FragranceDos² - 10 %* 1- 9 kg FragranceDos²

EcoDry EcoDry EcoSpeed EcoDry EcoSpeed EcoDry

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

TWD260WP 8kg TWF760WP EcoSpeed&8kg TWL780WP 
EcoSpeed&Steam&9kg

TWV780WP Passion

Konstrukcija     
Uzstādāma kolonnā • • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas – – – –
Durvju vēršanās virziens kreisajā pusē, maināms kreisajā pusē, maināms kreisajā pusē, maināms kreisajā pusē, maināms
Dizains     
Durvju dizains – – – –
Paneļa veids – – – –
Displejs "DirectSensor" dzelt., 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "ComfortSensor" balts, 1 rinda "MTouch"
Žāvēšanas rezultāts     
Precīza žāvēšana “PerfectDry” • • • •
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa • • • •
Veļas saudzēšana     
“SilenceDrum” – – • •
Lietošanas ērtums     
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” • • • •
“Wash2Dry” • • • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • • •
Diennakts laika rādījums – – – •
Tvertnes apgaismojums – – – –
“MultiLingua” – – • •
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade • • • •
“AddLoad” • • • •
Efektivitāte un ilgtspēja     
Geräuschwert in db 66 66 64 62
Kondensācijas efektivitātes klase A A A A
“EcoFeedback” – – • •
Bezapkopes siltummainis • • • •
“ProfiEco” motors • • • •
Žāvēšanas programmas     
Virskrekli un blūzes • • • •
Zīda pēcapstrāde – – • •
Vilnas pēcapstrāde • • • •
Ekspresprogramma • • • •
Virsdrēbes – – • •
Impregnēšana • • • •
Sporta apģērbi – – • •
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – – •
Priekšgludināšana – – • •
Gultas veļa • • • •
Apstrāde ar tvaiku – – – –
Papildfunkcijas     
Aizsardzība pret burzīšanos • • • •
Zummers – • • •
“Quick” – – – •
“DryCare 40” – • • •
“PowerFresh” – – • •
Tehniskie parametri     
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1077 1077 1077 1077
Aukstumaģenta veids R290 R290 R290 R134a
Aukstumaģenta daudzums 0,11 0,14 0,14 0,48
Komplektā iekļautie piederumi     
Smaržvielas flakons • • • •
Kupons • • • •
Paneļa krāsa     
Lotosa balta • • • •
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Iegādājoties veļas žāvētāju ar 
“TwinDos®”, bez maksas saņemat 
4 “UltraPhase” 1 un 
3 “UltraPhase” 2 kasetnes**
– tas atbilst 97.5 eiro vertībai un ietaupa mazgāša-
nas līdzekļa izmaksas vairāk nekā pusgadam***. 
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*** Atkarībā no modeļa
***  Viena “UltraPhase 1+2” kasetne ir iekļauta piegādes komplektācijā, pārējās kasetnes saņemsiet, izmantojot pievienoto kuponu.
***  Aprēķina pamats: 28 nedēļas un 5 mazgāšanas reizes nedēļā
1) “TwinDos®” patents EP 2 784 205
2) “CapDosing” patents EP 2 365 120
3)  Zinātniski ir izpētījusi Albštates-Zigmāringenes (Albstadt-Sigmaringen) Augstskola un Integratīvās higiēnas un viroloģijas institūts 

– “InFluenc H” – ir piešķīris zelta atzīmi. Attiecas uz visiem modeļiem ar “TwinDos®” un “PowerWash” programmā “Baumwolle 
Hygiene 60 °C” un papildfunkciju “AllergoWash”. Metodes apraksts ir pieejams saitē www.miele.com/wa-c.

Kādas komforta pazīmes vēlaties?
“Miele” veļas mašīnu ar žāvētāju produktu kopsavilkums*

Automātiska mazgāšanas 
līdzekļu dozēšana 

“TwinDos®”1)

Labākā šķidro mazgāšanas līdzekļu sis-
tēma, nospiežot taustiņu.

Automātiskā dozēšana ar “TwinDos®” ir ne 
tikai praktiska, bet vienlaicīgi garantē 
nevainojamu tīrību: ar “UltraPhase” 1 un 2 
iekārta kļūst par vislabāko mazgāšanas 
sistēmu ar šķidro mazgāšanas līdzekli. 

“TwinDos®” dozē “UltraPhase” 1 un 2 
vienmēr optimālajā mazgāšanas procesa 
brīdī un tādējādi sasniedz visaugstāko 
mazgāšanas iedarbību. Turklāt “TwinDos®” 
dozē tik precīzi, ka var ietaupīt līdz 30 % 
mazgāšanas līdzekļa, salīdzinot ar manuālo 
dozēšanu.

“PowerWash”
Maksimāla mazgāšanas jauda 

un ātrums kombinācijā ar augstāko ener-
goefektivitāti lielam un mazam veļas 
daudzumam.

"Single"
Ātri un efektīgi: izmazgājiet un 

izžāvējiet savu iecienītāko tērpu mazāk nekā 
stundā atkarībā no programmas.

Vīrusu higiēna zelta līmenī
Higiēniski tīri: pateicoties “TwinDos®” un 
“PowerWash”, tiek droši likvidēti vairāk nekā 
99,9 %3) tādu vīrusu kā koronavīruss.

“SteamCare”
Maksimāla lietošanas daudzveidība: ar 
“SteamCare” varat vienkārši atsvaidzināt un 
izgludināt iecienītāko apģērbu.

“CapDosing”2)

Vienkārši un ilgtspējīgi: ar 
“CapDosing” īpašo mazgāšanas līdzekli, 
mīkstinātāju un piedevas vienmēr dozē 
optimāli.
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Energoefektivitātes klase nepārtrauktai mazgāšanai 
un žāvēšanai
 Nepārtrauktai mazgāšanai un žāvēšanai tiek parādīta 
energoefektivitātes klase no A līdz G.

Energoefektivitātes klase mazgāšanai 
Mazgāšanai tiek parādīta energoefektivitātes klase no 
A līdz G.

Saudzējoša tvertne ar ielādes daudzumu
Parāda maksimālo ielādes daudzumu mazgāšanai, kā arī 
nepārtrauktajai mazgāšanai un žāvēšanai.

Saudzējošā tvertne, 9 kg mazgāšana un 6 kg žāvēšana

Dozēšanas sistēma
 Parāda, ar kādu automātisko dozēšanas sistēmu ir 
aprīkota iekārta.

 Labākā šķidro mazgāšanas līdzekļu sistēma, nospiežot 
taustiņu.

“PowerWash”
Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “PowerWash” sistēmu.

 Maksimāla mazgāšanas jauda un ātrums kombinācijā ar 
augstāko energoefektivitāti lielam un mazam veļas 
daudzumam.

Nogludināšanas funkcijas 
Parāda, kādas nogludināšanas funkcijas ir iekārtai. 

 50 % mazāk gludināšanas – maksimāla lietošanas 
daudzveidība: pēc mazgāšanas vai žāvēšanas program-
mas vai kā atsevišķa nogludināšanas programma.

Kāda ir katras ikonas nozīme?
Visi veļas mašīnas ar žāvētāju simboli vienuviet

9 / 6 kg

SteamCare

TwinDos

1) Patents EP 2 365 120

PowerWash
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8 / 5 kg 8 / 5 kg 8 / 5 kg

TwinDos PowerWash SteamCare

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

WTD160 WCS 8/5 kg WTD163 WCS 8/5 kg WTR870WPM PWash&TDos 
8/5kg

Konstrukcija    
Uzstādāma kolonnā • • •
Iebīdāma zem darba virsmas • • •
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas • • –
Durvju vēršanās virziens labajā pusē labajā pusē labajā pusē
Izgriešana    
Maks. izgriešanas apgriezienu skaits 1500 1500 1600
Dizains    
Durvju dizains – – –
Paneļa veids – – –
Displejs "DirectSensor" balts, 7 segm. "DirectSensor" balts, 7 segm. "MTouch"
Veļas saudzēšana    
“PerfectCare” tehnoloģija • • •
Lietošanas ērtums    
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” • • •
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h • • •
Diennakts laika rādījums – – •
Tvertnes apgaismojums – – –
“MultiLingua” – – •
Ielādes un dozēšanas rādījums – – –
“AddLoad” • • •
Efektivitāte un ilgtspēja    
Izgriešanas efektivitātes klase – – –
Skaņas emisija, dB – – –
“ProfiEco” motors • • •
Mazgāšanas programmas    
“QuickPower” – – •
Virskrekli un blūzes • • •
Ekspresprogramma • • •
Virsdrēbes – – •
Impregnēšana – – •
Sporta apģērbi – – •
Spilveni – – •
Dūnas – – •
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana – – •
Žāvēšanas programmas    
Zīds – – •
Priekšgludināšana – – –
Papildfunkcijas    
Īss • • •
Mērcēšana – – •
Priekšmazgāšana – – •
“AllergoWash” – – •
Viens – – –
Drošība    
Ūdens drošības sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdens kontroles sistēma Ūdensdrošs metāls
Bloķēšana bērnu drošībai – – –
Tehniskie parametri    
Izmēri (H x W x D) mm 850 x 596 x 637 850 x 596 x 637 850 x 596 x 637
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm 1055 1055 1055
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm – – –
Komplektā iekļautie piederumi    
3 kapsulas – – •
“UltraPhase” 1+2 – – •
Kupons “Miele” mazgāšanas līdzeklim – – –
Kupons UltraPhase kārtridžiem – – •
Paneļa krāsa    
Lotosa balta • • •
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Kādas komforta pazīmes vēlaties?
“Miele” tvaika gludināšanas sistēmas “FashionMaster” produktu kopsavilkums*

Aktīvais gludināmais galds
Labākie gludināšanas rezultāti: uzpūšanas 
un uzsūkšanas funkcija nodrošina optimālu 
tvaika lietošanu un apģērba pozīciju

Gludināšanas pēda ar šūn-
veida struktūru1)

“Miele” veļas mašīnās un žāvētājos tā 
rūpējas par vienreizēju veļas saudzēšanu: 
patentētā saudzējošā tvertne ar šūnveida 
struktūru. Tas pats princips arī “Fashion-
Master” iekārtā apliecina savu izcilību. 
Unikālā šūnveida pēda panāk labākos 
gludināšanas rezultātus, optimāli saudzējot 
veļu. Atšķirībā no parastajiem gludekļiem ar 
patentēto šūnveida pēdu tvaiks pa maziem 
kanāliņiem ātri un vienmērīgi tiek novadīts 
līdz šūnām visā gludekļa pēdā. Izveidojusies 
tvaika plēvīte ļauj gludeklim slīdēt pa veļu 
maigi, bet ļoti efektīvi.

Tvaiks
Vairāk kā tikai karsts gaiss: 4 bar tvaika 
spiediens un 100 g/min. konstantais tvaiks 
nodrošina gludināšanas rezultātus profesio-
nālā kvalitātē.

1–2 pacelšanas sistēma
Divas roku kustības bez liekas 

piepūles! Īsā mirklī gatavs darbam, pateico-
ties patentētajai2) 1–2 pacelšanas sistēmai. 

Tvaicētājs 
Ļoti parocīgs: uzkārti apģērbi, piemēram, 
kleitas, žaketes vai aizkari tiek saudzējoši 
nogludinātas un atsvaidzinātas.

* Atkarībā no modeļa
1) Patents EP 2 233 632 
2) Patents EP 2 169 108
3)  Izņemot B hepatītu, ar gludekli (3. jaudas pakāpe) vienas 

kārtas tekstilizstrādājumiem vai tvaika sprauslai –  
ja tāda modelim ir aprīkota. Zinātniski ir izpētījusi Albšta-
tes-Zigmāringenes (Albstadt-Sigmaringen) Augstskola un 
Integratīvās higiēnas un viroloģijas institūts – “InFluenc 
H” – ir piešķīris sudraba atzīmi. Metodes apraksts ir 
pieejams saitē https://www.miele.com/fm-c.

“FashionMaster” higiēnas zīmogs
Higiēniski tīri 5 sekundēs: precīzā apstrādē 
ar tvaiku tiek likvidēti līdz 99,99 %3) vīrusu. 
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Tekstilizstrādājumu veids
Parāda, kuram tekstilizstrādājumu veidam šī iekārta ir 
īpaši piemērota.

Šī iekārta ir īpaši piemērota virsdrēbju gludināšanai.

Šūnveida pēda1)

Parāda, vai iekārtai ir šūnveida pēda.

 Optimāli rezultāti: gludeklis ar tvaika plēvīti starp šūnām 
maigi un efektīvi izgludina jūsu veļu.

“MultiLingua”
Parāda, vai ir iespējams pielāgot ekrāna valodu.

Displejā ir iespējams iestatīt dažādas valodas, lai visa 
informācija būtu labi saprotama.

Tvaiks
Parāda iekārtas tvaika jaudu.

4 bar tvaika spiediens un 100 g/min. konstantais tvaiks 
nodrošina gludināšanas rezultātus profesionālā kvalitātē.

1–2 pacelšanas sistēma
Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar 1–2 pacelšanas sistēmu.

 Divas roku kustības bez liekas piepūles! Īsā mirklī gatavs 
darbam, pateicoties patentētajai2) 1–2 pacelšanas 
sistēmai.

Tvaicētājs
Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar tvaicētāju.

 Ar parocīgo tvaicētāju varat saudzīgi gludināt uzkārtas 
kleitas, žaketes, aizkarus utt.

Kāda ir katras ikonas nozīme?
Visi “FashionMaster” simboli vienuviet

Wabensohle

4 bar

Steamer

MultiLingua

Oberbekleidung

1-2-Lift-System

1) Patents EP 2 233 632  
2) Patents EP 2 169 108 
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Outerwear Honeycomb
Soleplate MultiLingua

4 bar 1-2-Lift-System Steamer

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

B 4847 FashionMaster

Dizains  
Gludekļa krāsa antracīta/lotosa balta
Gludināšanas galda pārvalka krāsa Kazeņu sarkana
Lielisks gludināšanas rezultāts  
Šūnveida pēda •
Tvaika spiediens, bāri 4,0
Tvaika daudzums, g/min. 100
Vertikāla tvaika izplūde •
Tvaiks no temperatūras līmeņa 2
Tvaicētājs •
Aktīvais gludināšanas galds 
(uzpūšanas un uzsūkšanas funkcija)

•

Nosūkšanas funkcija •
Ventilatora 2. jaudas pakāpe •
Pretsaķeres pamatne •
Viegla gludināšana  
Ūdenstvertnes ietilpība, l 1,25
Noņemama ūdenstvertne •
Pastāvīgi papildināma ūdenstvertne •
Vairākslāņu gludināšana •
Lietošanas ērtums  
Viss vienā •
1-2 pacelšanas sistēma •
Bezpakāpju augstuma regulēšana, 
izmantojot ar gāzes spiedienu 
pārvietojamu atsperi, mm

830-1020

Grīdu saudzējoši skrituļi •
Gludināšanas galds ar “ComfortZone” •
Automātiska ventilatora 
ieslēgšana / izslēgšana

•

Ventilatora atmiņas funkcija •
Elastīgums valodas izvēlē •
Automātiskā atkaļķošana •
Automātiskā skalošana •
Gludekļa uzglabāšanas nodalījums •
Barošanas kabeļa un piederumu 
uzglabāšanas nodalījums

•

Drošība  
“CoolDown” funkcija •
“AutoOff” funkcija •
Tehniskie parametri  
Izmēri, mm (platums) 470 x 970 x 1480
Izmēri, mm (platums) 470 x 1280 x 370
Gludināšanas dēļa virsma, mm 1200 x 400
Komplektā iekļautie piederumi  
Gludināšanas galda pārvalks “Basic” –
Gludināšanas galda pārvalks 
“Premium”

•

Tvaika šļūtenes turētājs •
Teststrēmele ūdens cietības 
noteikšanai

•

Atkaļķošanas tabletes •
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Kādas komforta pazīmes vēlaties?
“Miele” gludināšanas iekārtu produktu kopsavilkums*

Fascinējoši daudzpusīgs
Elastīgs attiecībā uz katru prasību: jebkāda 
veida un izmēra veļu var ātri un vienkārši 
izgludināt.

“Miele” gludināšanas iekārtas čempioni 
pret burzījumiem un krokām
Vai gludināmās iekārtas uzskatāt par vec-
modīgām un neērtām? Tad laikam vēl nekad 
neesat strādājuši ar “Miele” gludināmo 
iekārtu. Priekšrocības jūs ātri pārliecinās. 
Tik ērti un ātri vēl nekad nebūsiet gludinā-
juši! Salīdzinājumā ar parastu gludināšanu 
ietaupāt daudz pūļu ... un līdz 50 % laika. 
Tādējādi iegūstat laiku skaistākām dzīves 
lietām!

Tvaika funkcija
Īpaši viegla gludināšana: divu 

tvertņu tehnoloģija ātram, vienmērīgam 
tvaikam un izcilai gludināšanai.

Liels piespiešanas spēks 
Lielāks spiediens, gludāks rezultāts: lai 
radītu salīdzināmu spiedienu, gludinot ar 
rokām, bija nepieciešamas nepārtraukti 
lietot 7 kg svaru.

Tekstilizstrādājumam atbilstošas tempe-
ratūras izvēle
Saudzē šķiedras: temperatūru var vienkārši 
analogi iestatīt atbilstoši kopšanas etiķetei. 
Šādā veidā ilgstoši saglabāsiet apģērbu 
kvalitāti.

Gludināšana sēdot
Ergonomiski un bez slodzes: mugura tiek 
saudzēta, vadība ar kājas slēdzi ļauj brīvi 
rīkoties ar abām rokām.

* Atkarībā no modeļa
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Tekstilizstrādājumu veids
Parāda, kuram tekstilizstrādājumu veidam šī iekārta ir 
īpaši piemērota.

 Šī iekārta ir īpaši piemērota plakanu izstrādājumu, piemē-
ram, gultas un galda veļas utt. gludināšanai.

Tvaiks
Parāda, vai iekārtai ir tvaika funkcija.

 Īpaši viegla gludināšana: divu tvertņu tehnoloģija ātram, 
vienmērīgam tvaikam un izcilai gludināšanai.

Kāda ir katras ikonas nozīme?
Visi gludināšanas iekārtu simboli vienuviet

Dampf

Flachware
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Gludināšanas mašīnas
Produkta pārskats
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Flat laundry Steam

Virsraksts Veids/pārdošanas 
apzīmējums

B 995 D

Dizains  
Krāsa Lotosa balta
Lielisks gludināšanas rezultāts  
Tekstilizstrādājumam atbilstošas 
temperatūras izvēle

•

Liels piespiešanas spēks, N/cm² 0,35
Padeves dēlis vieglākai veļas 
ievietošanai

•

Veļai piemērots gludināšanas galds ar 
lielu novietošanas laukumu

•

Novietošanas stienis veļas 
atdzesēšanai bez burzīšanās

•

Tvaika funkcija •
Tvaika ģeneratora ietilpība, l 0,84
Divu tvertņu tehnoloģija •
Ekspluatācija ar ūdensvada ūdeni •
Viegla gludināšana  
Gludināšanas veltņa platums, mm 830
Maināms gludināšanas veltņa ātrums •
Mitrumu uzsūcošs veltņa pārklājums •
Lietošanas ērtums  
Var gludināt sēdus, bez piepūles •
Brīvi veltņa gali •
Pārskatāms vadības bloks •
Ērts salocīšanas mehānisms •
Viegla pārvietošana uz četriem 
skrituļiem

•

Drošība  
Automātiska pirkstu aizsardzība •
Avārijas atbloķēšana •
Laba stabilitāte •
Tehniskie parametri  
Izmēri, mm (platums) 985 x 959 x 380
Izmēri, mm (platums) 500 x 1055 x 380
Kopējā patērējamā jauda, kW 3,50
Komplektā iekļautie piederumi  
Līmplēve temperatūras regulatoram •
Ūdenstvertnes uzpildes īscaurule •
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Piederumi veļas kopšanas iekārtām

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonna
Ja nepietiek vietas iekārtu uzstādīšanai blakus, gandrīz visas “Miele” 
veļas mašīnas un žāvētājus var kompakti uzstādīt kolonnā. Šādā 
gadījumā veļas mašīnai vienmēr ir jāatrodas apakšā.
Stabilai savienošanai “Miele” piedāvā dažādus savienošanas kom-
plektus. Dažas iekārtas, piemēram, WTV 512, ir aprīkotas ar prak-
tisku atvilktni. Šeit var uzglabāt, piem., piederumus, vai uzlikt veļas 
grozu, lai atvieglotu veļas ievietošanu žāvētājā vai izņemšanu no tā.
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Piederumi veļas kopšanas iekārtām

Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas 
komplekts WTV 502 

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonnas drošai uzstādī-
šanai, kas turklāt taupa vietu
• “White Edition” T1 žāvētājiem
• Piemērots visu sēriju “Miele” veļas mašīnām 

(izņemot W 1000, WTZH un WTW)
• Paredzēts W 3000, W 5000 un W “Classic” tikai ar 

taisno paneli
• WTV augstums: 2,5 cm
• Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9256140 

Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas 
komplekts WTV 501 

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonnas drošai uzstādī-
šanai, kas turklāt taupa vietu
• “Chrome Edition” T1 un T1 “Classic” žāvētājiem
• Piemērots visu sēriju “Miele” veļas mašīnām 

(izņemot W 1000, WTZH un WTW)
• Paredzēts W 3000, W 5000 un W “Classic” tikai ar 

taisno paneli
• WTV augstums: 2,5 cm
• Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9256130 

Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas 
komplekts WTV 511 

Ar integrētu atvilktni īpaši ērti lietojamai veļas 
mašīnas un žāvētāja kolonnai
• Daudz vietas uzglabāšanai atvilktnē ar “Push-Pull” 

funkciju
• “Chrome Edition” T1 un T1 “Classic” žāvētājiem
• Piemērots visu sēriju “Miele” veļas mašīnām 

(izņemot WTZH un WTW)
• WTV augstums: 12 cm
• Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9351780 

Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas 
komplekts WTV 512 

Ar integrētu atvilktni īpaši ērti lietojamai veļas 
mašīnas un žāvētāja kolonnai
• Daudz vietas uzglabāšanai atvilktnē ar “Push-Pull” 

funkciju
• “White Edition” T1 žāvētājiem
• Piemērots visu sēriju “Miele” veļas mašīnām 

(izņemot WTZH un WTW)
• WTV augstums: 12 cm
• Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9351790 

Veļas mašīnu un žāvētāju kolonnu kombinēšanas iespējas

Papildināšanas tvertne 1 un 2

Veikalā nopērkamu mazgāšanas līdzekļu dozēšanai 
“TwinDos” veļas mašīnās
• Caurspīdīga tvertne ar 1,5 l ietilpību
• Īpaši izstrādāts “Miele” veļas mašīnām
• Izmantojams W1 modeļos ar “TwinDos”

Papildināšanas tvertne 1 
M. Nr. 10223070 

Papildināšanas tvertne 2
M. Nr. 10223120 

Žāvēšanas grozs 
TRK 555 

Lieliski piemērots sporta apaviem, bērnu zābakiem, 
nelieliem vilnas izstrādājumiem vai mīkstajām 
rotaļlietām
• Labākā aizsardzība smalkiem priekšmetiem 
• Īpaši izstrādāts “Miele” žāvētājiem
• Izmantojams visos T1, T1 “Classic” žāvētājos

M. Nr. 9614800  
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Vienkārši ideāla mazgāšana. Ar "Miele".
Vairāk nekā 120 gadus “Miele” nodrošina 
izcilu ekspertīzi veļas kopšanas jomā. No 
lieliskas veļas mašīnas līdz piemērotam 
mazgāšanas līdzeklim katru atsevišķo 
produktu “Miele” izstrādā ar kompetenci un 
aizrautību. Tādējādi mums ir 360° viedoklis. 
Kā speciālisti optimāli savstarpēji saskaņo-
jam visas veļas kopšanas daļas. Zinām 
mazgāšanas procesa stadijas, mazgāšanas 
līdzekļa sastāvdaļu īpašības un dažādu 
tekstilizstrādājumu prasības. Tādējādi rodas 
atsevišķo sastāvdaļu nevainojama saspēle: 
“Miele” kopšanas sistēma ilglaicīgai 
uzticamībai.

Pateicoties šai plašajai pieredzei, “Miele” 
piedāvā piemērotu mazgāšanas līdzekli 
katram apģērbam: vai tas būtu “UltraWhite” 
baltajai veļai, “UltraColor” krāsainiem teksti-
lizstrādājumiem vai “WoolCare” vārīgām 
dabiskajām šķiedrām. Tādējādi visu veidu 
tekstilizstrādājumi tiek rūpīgi iztīrīti un 
vienlaicīgi saudzīgi kopti.

Lieliskiem mazgāšanas rezultātiem
“Miele” mazgāšanas līdzekļi 

Optimāla saspēle
Īpaši “Miele” veļas mašīnām paredzētās 
receptes nodrošina nevainojamu mazgāša-
nas rezultātu.
Atkarībā no ūdens daudzuma un tempera-
tūras “Miele” mazgāšanas un kopšanas 
programmās tiek arī mērīti un veiksmīgi 
pārbaudīti efektīvākie dozēšanas ieteikumi 
nevainojamu rezultātu sasniegšanai.
Tādējādi pilnībā izmantojat savas “Miele” 
veļas mašīnas iespējas, arī dozējot ļoti 
taupīgi. Un vienlaicīgi saudzējat vidi.
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Saudzējiet jutīgu ādu
Jūtīgai ādai ir nepieciešama īpaša aizsar-
dzība arī veļas kopšanas ziņā: tādēļ mūsu 
“Sensitive” mazgāšanas līdzekļi nesatur 
krāsvielas un aromatizētājus, līdz ar to nav 
alerģiski. Tādējādi savai jutīgajai ādai snie-
dzat tai nepieciešamo mieru. Turklāt tāpēc 
nav jāatsakās no optimālas veļas mazgāša-
nas: rezultāti ir vislabākie. 
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“Miele” “UltraWhite” 
universālais mazgāšanas līdzeklis

“Miele” “UltraColor” 
šķidrais mazgāšanas līdzeklis

“Miele” “WoolCare” 
saudzējošais mazgāšanas līdzeklis

“Miele” “UltraSoft” veļas mīkstinātājs

Lai sasniegtu lieliskus rezultātus, baltu tekstilizstrādā-
jumu un krāsainās veļas mazgāšanai.
• Vislabākie rezultāti 20/30/40/60/95 °C temperatūrā
• Mirdzošs baltums, pateicoties spēcīgai formulai ar 

aktīvo skābekli
• Lieliski iztīra traipus arī zemā temperatūrā
• Īpaši ekonomisks – 42 veļas mazgāšanas reizēm
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”.

 M. Nr. 10199790 

Krāsainiem un melniem tekstilizstrādājumiem
• Lielisks mazgāšanas rezultāts 20 / 30 / 40 / 60 °C 

temperatūrā
• Ar krāsu aizsargājošu sastāvu spilgtām krāsām
• Lieliski iztīra traipus arī zemā temperatūrā
• Īpaši ekonomisks – 27 veļas mazgāšanas reizēm
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”.

M. Nr. 11979410 

Vilnai, zīdam un visai smalkajai veļai
• Kopjošs sastāvs: kviešu proteīns un krāsu saudzē-

jošas vielas
• Īpašas sastāvdaļas šķiedru aizsardzībai pret 

savelšanos
• Lielisks mazgāšanas rezultāts 20 / 30 / 40 / 60 °C 

temperatūrā
• Īpaši ekonomisks – 27 veļas mazgāšanas reizēm
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”.

M. Nr. 11979230 

Īpaši piemērots tekstilmateriāliem no frotē auduma
• Īpaši mīkstai veļai
• Svaigs, dabisks aromāts
• Novērš elektrostatisko uzlādi veļas žāvētājā
• Īpaši ekonomisks – 50 veļas mazgāšanas reizēm
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”.

M. Nr. 11987090 

Mazgāšanas līdzekļi “Miele” veļas mašīnām

Īpašie mazgāšanas līdzekļi dūnām

Lieliski piemērots spilveniem, guļammaisiem vai 
kvalitatīvam dūnu apģērbam
• Saglabā dūnu elastīgumu
• Saglabā dūnu apģērba aktīvo elpotspēju
• Dūnas nesalīp un paliek gaisīgas
• Īpaši ekonomisks – 13 veļas mazgāšanas reizēm 
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”. 

M. Nr. 10225580 
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Īpašie mazgāšanas līdzekļi sporta 
drēbēm

Īpašie mazgāšanas līdzekļi aktīvās 
atpūtas drēbēm

Lielisks elpojošam sporta apģērbam
• Iestrādātais aromātu absorbētājs neitralizē 

nevēlamu aromātu
• Tīra un kopj elpojošu sporta apģērbu, saudzējot 

krāsu
• Saglabā tekstilizstrādājumu formu arī flīsa 

apģērbiem
• Īpaši ekonomisks – 13 veļas mazgāšanas reizēm
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”.

M. Nr. 10225760 

Īpaši piemērots kvalitatīvam āra un funkcionālam 
apģērbam
• Membrānu saudzējošs, pateicoties virsmaktīvo 

vielu kombinācijai
• Stipras putas – maigi tīra tekstilizstrādājumus uz 

putu paklāja
• Aromātu absorbētājs neitralizē nevēlamus 

aromātus
• Īpaši ekonomisks – 13 veļas mazgāšanas reizēm
• Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar “Miele”.

M. Nr. 10226190 
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“UltraPhase” 1 un “UltraPhase” 2
Veļas mašīnām un veļas žāvētājiem ar “TwinDos®”

“TwinDos®”
Labākais šķidrais mazgāšanas 

līdzeklis, nospiežot taustiņu. 
Automātiskā dozēšana ar “TwinDos®” ir ne 
tikai praktiska, bet vienlaicīgi garantē 
nevainojamu tīrību: ar “UltraPhase” 1 un 
2 iekārta kļūst par vislabāko mazgāšanas 
sistēmu ar šķidro mazgāšanas līdzekli. 
“TwinDos®” dozē “UltraPhase” 1 un 2 vien-
mēr optimālajā mazgāšanas procesa brīdī 
un tādējādi sasniedz visaugstāko mazgāša-
nas iedarbību. Turklāt “TwinDos®” dozē tik 
precīzi, ka var ietaupīt līdz 30 % mazgāša-
nas līdzekļa, salīdzinot ar manuālo 
dozēšanu.

“UltraPhase” 1:
7 enzīmi maksimālai tīrībai

“ColorProtect” ilgstoši noturīgai 
krāsu intensitātei

Tagad ar svaigo “Miele” “Aqua” 
smaržu

“UltraPhase” 2:
aktīvais skābeklis maigai un 
efektīvai traipu noņemšanai

“WhiteBooster” mirdzoši baltai 
veļai

“OxiCare” tekstiliju un iekārtas 
rūpīgai kopšanai un tīrībai

“UltraPhase” 1 un 2 – lieliska komanda 
jūsu veļai.

Lieliski mazgāšanas rezultāti
“Miele” ir izraisījusi revolūciju veļas kopšanā: 
“Miele” 2 fāžu sistēma mazgā rūpīgāk un 
tīrāk nekā tradicionālie šķidrie mazgāšanas 
līdzekļi, kas nesatur balinātājus, jo tie varētu 
noārdīt citas sastāvā esošās vielas. 
Pateicoties atsevišķai “Miele” “UltraPhase” 
1 un 2 uzglabāšanai un dozēšanai, 
“ TwinDos®” sistēmai ir iespējams pievienot 
balinātāju. “UltraPhase” 1 aktīvās vielas 
šķīdina netīrumus un likvidē traipus, piemē-
ram, eļļu un taukus, olbaltumvielas un cieti. 
 
Ar “UltraPhase” 2 balinātājs mazgāšanas 
procesā tiek pievienots īstajā brīdī un iztīra 
pat pašus noturīgākos, piemēram, kafijas, 
tējas, augļu sulas vai sarkanvīna, traipus. 
 
Šī dozēšanas principa galvenā priekšrocība: 
pirmo reizi ar šķidro mazgāšanas līdzekli var 
nevainojami izmazgāt ne tikai krāsaino, bet 
arī balto veļu. 

Pārbaudīta kvalitāte
Hoenšteina (Hohenstein) institūts pārbaudīja 
automātiskās 2 posmu dozēšanas sistēmas 
īpašības kopā ar “Miele” mazgāšanas 
līdzekļiem “UltraPhase” 1 un “UltraPhase” 2. 
Izcila mazgāšanas veiktspēja tika apstipri-
nāta attiecībā uz traipu likvidēšanu, baltuma 
pakāpi, pelēcīguma novēršanu un dozēša-
nas precizitāti.

Iegādājoties veļas mašīnu vai veļas žāvētāju 
ar “TwinDos®”, bez maksas saņemat 
4 “ UltraPhase” 1 un 3 “UltraPhase” 2 kasetnes*
– tas atbilst 97.5 eiro vērtībai un ietaupa mazgāšanas līdzekļa 
izmaksas vairāk nekā pusgadam.
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“Miele” “UltraPhase” 1 un 2

2 komponentu mazgāšanas līdzeklis krāsainai un 
baltai veļai
• Spilgtām krāsām un mirdzoši baltai veļai
• Lieliski iztīra traipus arī zemā temperatūrā
• Automātiski dozējot, nav iespējama pārdozēšana
• Īpaši ekonomisks – 37 veļas mazgāšanas reizēm 

(“UltraPhase” 1), proti, 50 reizēm (“UltraPhase” 2)
• Tagad ar svaigo “Miele” “Aqua” smaržu

“UltraPhase” 1 
M. Nr. 11786820 

“UltraPhase” 2 
M. Nr. 11786990  

*  Viena “UltraPhase 1 + 2” kasetne ir iekļauta piegādes 
komplektācijā, pārējās kasetnes saņemsiet, izmantojot 
pievienoto kuponu. 

“Miele” “UltraPhase Sensitive 1 un 2” 

2 komponentu mazgāšanas līdzeklis krāsainai un 
baltai veļai
• Bez aromātiem un krāsvielām – īpaši draudzīgs 

ādai
• Augsta saderība ar vidi
• Lieliski iztīra traipus arī zemā temperatūrā
• Īpaši ekonomisks – 36 veļas mazgāšanas reizēm 

(“UltraPhase Sensitive” 1), proti, 63 reizēm (“Ultra-
Phase Sensitive” 2)

“UltraPhase Sensitive” 1 
M. Nr. 11682310  

“UltraPhase Sensitive” 2  
M. Nr. 11682440  
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“CapDosing”
“Miele” kapsulas: iepriekš 

dozētas kapsulas nodrošina vienkāršu 
dozēšanu plašam lietojumam.

Kapsulas 
Teicams papildinājums īpašam lietojumam

Iepakojumu izmēri
Atsevišķo kapsulu iepakojumus var iegādā-
ties atkarībā no lietošanas biežuma trīs, 
sešu vai deviņu kapsulu iepakojumos.

Iepazīšanās paka
Ja vēlaties iepazīties ar plašo kapsulu 
klāstu, iegādājieties sešu kapsulu izlasi. Ar 
šīm sešām kapsulu devām var pārbaudīt 
daudzpusīgo lietojumu, ko sniedz “Miele” 
kapsulas.

Vienkārša dozēšana – lielisks rezultāts
Vēlaties sasniegt nevainojamu mazgāšanas 
rezultātu arī īpašiem lietojuma veidiem, 
piemēram, vilnas izstrādājumiem vai aktīvās 
atpūtas apģērbiem, turklāt bez lielas piepū-
les? Tad lietojiet “Miele” kapsulas. 
Šīs mazās porciju kapsulas vienkārši ievieto 
veļas mīkstinātāja nodalījumā. “Miele” veļas 
mašīna dozē kapsulu saturu vajadzīgajā 
brīdī – pilnīgi automātiski. Turklāt “Miele” 
kapsulu atvēršanai ir arī paredzēta praktiska 
mēlīte. Tāpēc tās var izmantot arī citos veļas 
mašīnu modeļos. Saturs vienkārši ir jāiepilda 
ieskalošanas atvilktnē.

Mazgāšana ar nevainojamu dozēšanu
Katrā kapsulā ir tieši tik daudz mazgāšanas 
līdzekļa, cik ir nepieciešams vienam mazgā-
šanas ciklam ar optimālu ielādes dau-
dzumu. Tādējādi nav iespējams arī pārāk 
mazs dozēšanas daudzums. Apģērba 
gabali vienmēr tiek izmazgāti un kopti ar 
dziļu iedarbību un lieki netērējot mazgāša-
nas līdzekli.

“CapsCollection” kapsulu izlase 
6 kaps. iepakojums “EasyOpen”

Sešpaka, izmēģinājuma iepakojums.
• “CottonRepair” – tekstilizstrādājumu atjaunošanai
• Īpašs mazgāšanas līdzeklis dūnu, vilnas izstrādāju-

miem un sporta apģērbam.
• “Booster” traipu izņēmējs ar augstāko traipu 

šķīdināšanas spēju
• “Aqua” veļas mīkstinātājs svaigam veļas aromātam
• 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu 

veidos
M. Nr. 12014200 

“WoolCare” kapsulas 
9 kaps. iepakojums “EasyOpen”

Saudzējošs mazgāšanas līdzeklis vilnai un smalkajai 
veļai
• Īpašs kopšanas komplekss no kviešu proteīniem
• Šķiedru aizsardzības tehnoloģija pret savelšanos
• Krāsu aizsardzības formula saudzīgai tīrīšanai
• Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša 

lietošana
• 9 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu 

veidos
 M. Nr. 11485710 

Lielākai ilgtspējai: 
“Miele” kapsulu izejmateriāls ir 
100 % izgatavots no pārstrādātas 
plastmasas.
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“Aqua” veļas mīkstinātāja kapsulas 
9 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Svaigam veļas aromātam
• Patiesa, nevainojama tīrība un svaiga smarža
• Īpaši mīkstai veļai
• Nepieļauj apģērba elektrostatisko uzlādi
• Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša lietošana
• 9 veļas ielādēm – izmantojams visos veļas mašīnu veidos
  
“Aqua” – patiesa tīrība, svaiga smarža un tīrība pat visdziļākajās porās, m. Nr. 10755090 

“Sport” kapsulas 
6 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

“DownCare” kapsulas 
6 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

“CottonRepair” kapsulas 
3 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Īpašais mazgāšanas līdzeklis dūnu 
tekstilizstrādājumiem
• Saglabā dūnu elastību un elpošanas spēju
• Efektīva tīrīšana un saudzīga kopšana ar lanolīnu
• Dūnas nesalīp un paliek gaisīgas
• Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša 

lietošana
• 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu 

veidos
M. Nr. 12014000 

Īpašs mazgāšanas līdzeklis kokvilnas 
tekstilizstrādājumiem
• Jūtami atjauno tekstilizstrādājumus jau pēc vienas 

mazgāšanas reizes
• Īpaša “Miele” recepte ar “Novozymes” tehnoloģiju
• Novērš savelšanos un atjauno krāsu intensitāti un 

spilgtumu
• Izmantot ne vairāk kā 1–2 reizes gadā katram 

tekstilizstrādājumam
• 3 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu 

veidos
 M. Nr. 11485830 

Īpašs mazgāšanas līdzeklis sintētiskiem 
tekstilizstrādājumiem
• Iestrādātais aromātu absorbētājs neitralizē 

nevēlamu aromātu
• Nepieļauj apģērba elektrostatisko uzlādi
• Saglabā sintētikas tekstilizstrādājumu formu un 

elpošanas spēju
• Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša 

lietošana
• 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu 

veidos
M. Nr. 11809910 

“Booster” kapsulas 
6 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Traipu izņēmējs ar augstāko traipu šķīdināšanas 
spēju
• Enzīmu tehnoloģija pret grūti tīrāmiem traipiem
• Piemērots baltai un krāsainai veļai
• Lieliskam mazgāšanas rezultātam arī zemā 

temperatūrā
• Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša 

lietošana
• 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu 

veidos
M. Nr. 11648330 
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Atklājiet svaigumu no jauna 
Ilgi meklējām partneri, ar kuru varētu īstenot 
savas smaržu idejas. Kopā ar uzņēmumu 
“Mane”, ģimenes uzņēmumu Provansā, 
Francijas dienvidos, mums izdevās īstenot 
savas idejas. Uzņēmums atrodas vēsturis-
kajā parf īmu ražošanas reģiona sirdī, kur 
kopš 1871. gada rada smaržas. 
Rezultāts ir patīkami svaigs veļas aromāts 
pēc žāvēšanas – tieši tā, kā jums patīk. 

Smaržīgs veļas kopšanas noslēgums
Ar “FragranceDos”2) piešķirat veļai žāvēša-
nas laikā savu iecienītāko smaržu. Izņemsiet 
no veļas žāvētāja ne tikai īpaši mīkstu, bet 
arī patīkami smaržīgu veļu – pavisam bez 
mīkstinātāja. Šim nolūkam vienkārši izvēlie-
ties savu iecienītāko smaržu no mūsu lielās 
dažādu smaržu variantu klāsta. Aromāta 
intensitāti var regulēt, vienkārši pagriežot 
flakonu. Varat attiecīgi rīkoties, arī mainot 
programmas. Baudiet smaržīgas veļas 
burvīgo piedzīvojumu – tieši tā, kā vēlaties.

Tagad jaunums: smaržu flakons “DryFresh”
Ne vienmēr uzreiz ir jāmazgā apģērba gabals, 
kas ir valkāts tikai neilgu laiku. 
Ar “DryFresh” var pavisam vienkārši atsvaidzināt 
apģērbu. Tādējādi ar vienu rokas kustību tiek 
neitralizēts nepatīkamais aromāts. 
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Smaržu flakoni veļas žāvētājam 
Svaigam, ilgstošam smaržu piedzīvojumam – pavisam automātiski

“FragranceDos”2)

Smaržvielas ir iespējams ātri 
variēt, jo viegli pieejamajā veļas žāvētāja 
filtrā var vienlaikus ievietot 2 smaržas. Līdz 
ar to var ātri izvēlēties jebkuru no 2 iecienī-
tākajām smaržām – un tādējādi vienā 
mājsaimniecībā atkarībā no (smaržu) gau-
mes lietot dažādus aromātus. “DryFresh” 
var vienlaicīgi kombinēt ar citām smaržām, 
šādā veidā radot savu unikālo iecienīto 
aromātu.

1)  Ar vienu flakonu ar vidējas intensitātes iestatījumu pietiek 
50 žāvēšanas cikliem

2) Patents: EP 2 431 516

“Miele” smaržas 
12,5 ml

50 žāvēšanas cikliem1)

• Svaigs smaržas piedzīvojums, kas saglabājas līdz pat 4 nedēļām
• Lieliski smaržojoša veļa – pavisam bez mīkstinātāja
• Pēc vēlmes individuāli regulējama smaržas intensitāte
• Provansas smaržu meistaru īpaši radīts uzņēmumam “Miele”
• Visiem “Miele” T1 sērijas žāvētājiem ar “FragranceDos” 

“DryFresh” – ar “Freshplex™” nepatīkamu aromātu neitralizēšanai, M. Nr. 11809320  

“Aqua” – uzmundrinošs kā svaiga jūras vēsma, M. Nr. 11809090 

“Cocoon” – labsajūtas smarža pēc tīras, svaigas veļas, M. Nr. 11809410 

“Nature” – aromātiska ziedu smarža rīta rasā, M. Nr. 10234470  
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Piegādes un uzstādīšanas pakalpojums
Kad ērtības ir pašsaprotamas

Gribam būt droši, ka jūsu darbs ar “Miele” iekārtām sākas gludi. 

Ja vēlēsieties, aizvedīsim jūsu jaunās iekārtas uz jūsu māju, kur tās 
uzstādīs “Miele” speciālists. Turklāt saņemsiet vērtīgus padomus un 
norādījumus par iekārtas izmantošanu. 

Profesionāļa veikta ekspluatācijas uzsākšana nodrošina nevainojamu 
iekārtu funkcionēšanu un dod papildiespēju iepazīties ar plašo 
funkciju klāstu. “Miele” vēlas jums palīdzēt jau no paša sākuma iegūt 
no jūsu iekārtām vislabākos rezultātus.

Ja vēlaties, varam lietpratīgi utilizēt arī jūsu nolietotās ierīces.

Ātrs starts ar eksperta padomiem
Jūsu iekārtas uzstādīs “Miele” speciālists, kurš turklāt sniegs jums 
arī instruktāžu par iekārtas lietošanu. Šajās praktiskajās mācībās 
saņemsiet vērtīgus padomus un norādījumus.

Kopš paša sākuma drošajā pusē
Mūsu pakalpojums var nodrošināt jūsu iekārtas pareizu uzstādīšanu, 
kas ir priekšnosacījums mūsu kā ražotāja garantijas saistībām. 
Turklāt veicam elektrodrošības pārbaudi – tikai lai nodrošinātos!

“Miele” speciālisti rada atšķirību
Neviens nepazīst mūsu “Miele” iekārtas labāk kā mūsu tehniķi. 
Uzticiet savas iekārtas tiem, kuri tās ir ražojuši.

Papildinformāciju par piegādes un uzstādīšanas pakalpojumu var 
saņemt tīmekļvietnē www.miele.lv/serviss vai sazinoties ar klientu 
apkalpošanas dienestu pa tālruni +371 80008700.
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“Miele” iekārtas ar pārbaudītu darbības ilgumu līdz pat 20 gadiem. 
Ilgtspējas un resursu saudzēšanas ziņā “Miele” vēlas jūs atbalstīt pēc 
iespējas ilgākai iekārtu lietošanai.

Tehniskās apkopes pakalpojuma ietvaros jūsu “Miele” iekārtas 
profesionāli apkopj mūsu rūpnīcas klientu apkalpošanas dienests. Ar 
“Miele” īpaši izstrādātu diagnostikas sistēmu pārbaudām jūsu 
iekārtas un pilnveidojam tās līdz jaunākajam stāvoklim.

Papildus iekārtas funkciju pārbaudei jūsu iekārtas turklāt tiek inten-
sīvi tīrītas ar “Miele” kopšanas produktiem. Turklāt saņemsiet vērtī-
gus padomus par jūsu “Miele” iekārtas apkalpošanu.

Jūsu iekārtu vērtības saglabāšana
“Miele” ekspertu veiktās intensīvās tīrīšanas un apkopes rezultātā 
jūsu iekārtas vienmēr ir nevainojamā stāvoklī.

Teicami rezultāti
Ar regulāru kopšanu un funkciju pārbaudi, kā arī programmatūras 
atjauninājumiem vienmēr sasniegsiet vislabākos rezultātus.

Vērtīgi padomi
“Miele” eksperti ir jūsu rīcībā, lai sniegtu padomus un viltībiņas par 
jūsu iekārtu optimālu izmantošanu.

Papildinformāciju par tehniskās apkopes pakalpojumu var iegūt 
tīmekļvietnē www.miele.lv/serviss vai sazinoties ar klientu apkalpo-
šanas dienestu pa tālruni +371 80008700.

Tehniskās apkopes pakalpojums
Kad vērtības saglabāšana pieder pie filozofijas
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Iegādājoties “Miele” iekārtu, jūs izvēlaties ilgmūžību un labāko 
kvalitāti. Tomēr, ja jums kādreiz būs nepieciešama palīdzība, “Miele” 
Klientu apkalpošanas dienests jums palīdzēs ātri un uzticami. 

Augstvērtīgas “Miele” iekārtas remonts ir lietderīgs līdz ar iekārtas 
novecošanu, kas ir arī apzināts lēmums labākai ilgtspējai.

Ar nevainojamu pakalpojumu saprotam ne tikai kompetentu palī-
dzību remonta gadījumā. “Miele” jūs daudz vairāk aprūpē no jūsu 
iekārtu piegādes un uzstādīšanas brīža līdz ekspluatācijas 
uzsākšanai.

Vienmēr jūsu tuvumā
Mūsu “Miele” tehniķi un izvēlēti pakalpojumu sniegšanas partneri ir 
pārstāvēti visā valstī un var ierasties pie jums visīsākajā laikā.

Kompetenti
Mūsu tehniķi ir specializējušies “Miele” mājsaimniecības iekārtu 
remontā. Līdz ar to tiek nodrošināts ātrs un profesionāls remonts.

Ilgtspējīgs un efektīvs
Pateicoties inteliģentai sagatavošanai, 90 % visu remontdarbu tiek 
paveikti pirmajā vizītē. Tas taupa ne tikai laiku, bet saudzē arī vidi, jo 
nav nepieciešams otrs apmeklējums.

Droša apgāde ar rezerves daļām
“Miele” oriģinālās rezerves daļas nodrošinās ne tikai vispārzināmo 
“Miele” kvalitāti, bet tās ir arī ātri pieejamas – arī daudzus gadus pēc 
jūsu “Miele” iekārtas iegādes.

Vienkārši sasniedzami
Remontu varat pieteikt gan tiešsaistē vietnē service@lv.miele.com, 
gan pa tālruni +371 80008700. Pa tālruni esam sasniedzami: 
P–Pk: plkst. 9.00 - 18.00. 
 
Papildinformācija par šīm tēmām ir pieejama tīmekļvietnē www.
miele.lv/serviss.

“Miele” rūpnīcas Klientu apkalpošanas dienests
Jūsu partneris visos apaklpošanas gadījumos
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Aktīva vides aizsardzība:
Šīs brošūras papīrs ir par 100 % balināts bez hlora.

SIA Miele
Reģ.nr. 40103158767
Zaubes iela 9A - 38
Rīga, LV -1013
Latvija

Miele salons
Zaubes iela 9, Rīga
Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)
E-pasts: info@miele.lv
www.miele.lv

Miele servisa centrs
Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)
E-pasts: service@lv.miele.com
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