
Grīdas putekļsūcējs 
Compact C2

Grīdas putekļsūcēji Complete C3

Complete C3 Brilliant 
EcoLine SGSH1
• Energoekonomiska putekļu sūkšana – 

maks. 800 W
• Saudzīgs pret jutīgiem cietajiem 

segumiem – elastīgs Parquet Twister 
XL uzgalis

• Īpaši efektīva un pamatīga tīrīšana ar 
EcoTeQ grīdas uzgali

• Īpaši kluss un saudzīgs – DynamicDrive 
grozāmie ritenīši

• Izgaismo katru stūrīti – Comfort 
rokturis ar SpotLight apgaismojumu

• Barošanas mikroshēma
• ES energoefektivitātes marķējums 

A/A/A/C*

Grīdas putekļsūcēji Complete C3

"Miele" putekļsūcēji
Spēkā ar 2016. gada janvāri

Complete C3 Electro Plus EcoLine 
EcoLine SGSH2
• Energoekonomiska putekļu sūkšana – 

maks. 800 W
• Universāla izmantošana – grīdas uzgalis 

ar FiberTeQ slīdošo pēdu
• Labākā paklāju kopšana – elektriskā 

birste ar regulējamu augstumu un LED 
apgaismojumu

• Efektīvi neitralizē aromātus – Active 
AirClean filtrs

• Comfort rokturis
• ES energoefektivitātes marķējums 

A/A/A/A*

Complete C3 HEPA 
PowerLine SGFC0
• Augsta sūkšanas veiktspēja – maks. 

1600 W
• Īpaši efektīva un pamatīga tīrīšana ar 

EcoTeQ grīdas uzgali
• Gaisa maksimāla attīrīšana – HEPA 

AirClean filtrs
• Individuāli pielāgojams darba 

augstums – teleskopiska caurule no 
nerūsējošā tērauda

• Bez nogurdinošas pieliekšanās – ar 
kāju darbināms plus/mīnus slēdzis

• ES energoefektivitātes marķējums 
G/A/B/D*

Complete C3 Parquet 
PowerLine SGSE1
• Augsta sūkšanas veiktspēja – maks. 

1200 W
• Universāla izmantošana – grīdas uzgalis 

ar FiberTeQ slīdošo pēdu
• Saudzīgs pret jutīgiem cietajiem 

segumiem – elastīgs Parquet Twister 
uzgalis

• Īpaši kluss un saudzīgs – Dynamic Drive 
grozāmie ritenīši

• Bez nogurdinošas pieliekšanās – ar kāju 
darbināms plus/mīnus slēdzis

• Īpaši tīrs gaiss telpā – AirClean Plus filtrs
• ES energoefektivitātes marķējums 

D/A/A/C*

Complete C3 Cat & Dog 
PowerLine SGEE1
• Augsta sūkšanas veiktspēja – maks. 

1200 W
• Īpaši efektīva un pamatīga tīrīšana – 

EcoTeQ grīdas uzgalis
• Ar Turbo birsti pilnībā savāc spalvas 

un pūkas
• Efektīvi neitralizē aromātus – Active 

AirClean filtrs
• Bez nogurdinošas pieliekšanās – ar 

kāju darbināms plus/mīnus slēdzis
• ES energoefektivitātes marķējums 

D/B/A/B*

Grīdas putekļsūcējs Compact C2

Compact C2 
EcoLine SDAG1
• Energoekonomiska putekļu sūkšana – 

maks. 800 W
• Universāla izmantošana – grīdas uzgalis 

ar FiberTeQ slīdošo pēdu
• Viegls – 6,5 kg kopā ar piederumiem
• Ērta uzglabāšana ar Compact sistēmu
• Putekļi neizkļūst no ierīces – AirClean 

filtrs
• Viegli izsūkt putekļus lielākās platībās – 

10 m darbības rādiuss
• ES energoefektivitātes marķējums 

A/B/B/D*

Grīdas putekļsūcēji 
Classic C1Grīdas putekļsūcēji Classic C1

Classic C1 
PowerLine SBAD0
• Augsta sūkšanas veiktspēja – maks. 

1400 W
• Universāla izmantošana – grīdas 

uzgalis ar FiberTeQ slīdošo pēdu
• Īpaši viegls – 5,8 kg kopā ar 

piederumiem
• Uzlabota sniedzamība un komforts – 

XXL rokturis
• Putekļi neizkļūst no ierīces – AirClean 

filtrs
• ES energoefektivitātes marķējums 

F/B/D/D*

Classic C1 
Junior PowerLine SBAD0
• Augsta sūkšanas veiktspēja – maks 

1400 W
• Universāla izmantošana – grīdas 

uzgalis ar FiberTeQ slīdošo pēdu
• Īpaši viegls – 5,8 kg kopā ar 

piederumiem
• Putekļi neizkļūst no ierīces – AirClean 

filtrs
• ES energoefektivitātes marķējums 

F/B/D/D*

Norādītās cenas ir ieteiktās pārdošanas cenas eiro, ieskaitot PVN, kas jebkurā laikā var mainīties, 
it īpaši iespiedkļūdu, pārpratumu vai izmaksu izmaiņu dēļ.

Scout RX1 Red SJQL0
• Ar viedo navigāciju var iztīrīt arī grūti 

pieejamas vietas
• Slauka, berž un izsūc ar trīskāršo 

tīrīšanas sistēmu
• Īpaši ilgs akumulatora darbības laiks – 

Non-Stop Power sistēma
• Nebojā mēbeles – mēbeļu 

aizsardzības tehnoloģija
• Iztīra katru stūrīti – uzlabota stūru 

tīrīšanas sistēma

Robots putekļsūcējs Scout RX1

Robots putekļsūcējs Scout RX1

Scout RX1 SJQL0 
• Ar viedo navigāciju var iztīrīt arī grūti 

pieejamas vietas
• Slauka, berž un izsūc ar trīskāršo 

tīrīšanas sistēmu
• Īpaši ilgs akumulatora darbības laiks – 

Non-Stop Power sistēma
• Nebojā mēbeles – mēbeļu 

aizsardzības tehnoloģija
• Iztīra katru stūrīti – uzlabota stūru 

tīrīšanas sistēma

Piederumi

Piederumi

G/N HyClean 3D 
Oriģinālie „Miele“ putekļu maisi
• Izfiltrē vairāk nekā 99,9 % smalko 

putekļu daļiņu
• Augstākā efektivitāte, izmantojot putekļu 

sūkšanai zemu jaudas pakāpi
• Putekļu maisa 3D tehnoloģija nodrošina 

ilgāku kalpošanas laiku
• Ar automātisko maisa aizslēgu maisa 

nomaiņa nerada netīrumus
• Komplektā 4 putekļu maisi, 1 motora 

aizsardzības filtrs, 1 gaisa izplūdes filtrs

F/J/M Hyclean 3D 
Oriģinālie „Miele“ putekļu maisi
• Izfiltrē vairāk nekā 99,9 % smalko 

putekļu daļiņu
• Augstākā efektivitāte, izmantojot 

putekļu sūkšanai zemu jaudas pakāpi
• Putekļu maisa 3D tehnoloģija nodrošina 

ilgāku kalpošanas laiku
• Ar automātisko maisa aizslēgu maisa 

nomaiņa nerada netīrumus
• Komplektā 4 putekļu maisi, 1 motora 

aizsardzības filtrs, 1 gaisa izplūdes filtrs

K/K 
Oriģinālie „Miele“ putekļu maisi
• Izfiltrē vairāk nekā 99,9 % smalko 

putekļu daļiņu
• Precīzi pielāgotās formas dēļ putekļi 

vienmēr nokļūst putekļu maisā
• AirClean gaisa izplūdes filtrs 

nodrošina tīru gaisu telpā
• Komplektā 5 putekļu maisi, 1 motora 

aizsardzības filtrs, 1 gaisa izplūdes 
filtrs

SBB 400-3 
Parketa birste Parquet Twister XL
• Mīksti dabīgie sari saudzīgi un viegli 

slīd pa grīdu
• 41 cm platums nodrošina ātru tīrīšanu 

lielākās platībās
• Lieliskas manevrēšanas iespējas ar 

unikālo grozāmo/saliecamo šarnīru

SBB 300-3 
Parketa birste Parquet Twister
• Īpaši kustīga un viegli 

manevrējama ar unikālo grozāmo/
saliecamo šarnīru

• Ērta piekļuve nelielām nišām un 
stūriem

• Mīksti dabīgie sari saudzīgi un 
viegli slīd pa grīdu

U HyClean 
Oriģinālie „Miele“ putekļu maisi
• Izfiltrē vairāk nekā 99,9 % smalko 

putekļu daļiņu
• Precīzi pielāgotās formas dēļ putekļi 

vienmēr nokļūst putekļu maisā
• Ar automātisko maisa aizslēgu maisa 

nomaiņa nerada netīrumus
• Komplektā 4 putekļu maisi, 1 motora 

aizsardzības filtrs, 1 gaisa izplūdes 
filtrs

STB 101 
Platā Turbo birste Mini
• Nav jāpieslēdz atsevišķai barošanai, 

tiešā piedziņa no putekļsūcēja
• Plata iesūkšanas atvere (16 cm)
• Bīdāms papildu gaisa padeves 

slēdzis novērš piesūkšanos pie 
paklāja

STB 20 
Kompaktā Turbo birste Mini
• Ar saliecamu šarnīru, kas elastīgi 

pielāgojas sūkšanas apstākļiem
• Var pievienot rokturim, iesūkšanas 

caurulei vai iesūkšanas šļūtenei
• Stingra apmale grūti notīrāmu 

netīrumu atdalīšanai 
• Ergonomiska pielāgošana kreiļiem un 

labročiem

SSP 10 
Otas tipa uzgalis ar elastīgu grozāmo 
šarnīru
• Ar elastīgi regulējamu grozāmo 

šarnīru
• Mīksta apmale novērš mēbeļu 

skrāpēšanu
• Precīzi pielāgots visu „Miele“ grīdas 

putekļsūcēju rokturiem
• Īpaši saudzīga tīrīšana ar dabīgiem 

sariem

STB 205-3 
Lielā Turbo birste
• Bīdāms papildu gaisa padeves 

slēdzis novērš piesūkšanos pie 
paklāja

• Nav jāpieslēdz atsevišķai barošanai, 
tiešā piedziņa no putekļsūcēja

• Nekad neizvelk paklāju šķiedras

SFD 10 
Garais spraugu uzgalis
• 30 cm sniedzamība – ideāli piemērots 

garām, šaurām šuvēm un spraugām
• Precīzi pielāgots visu „Miele“ grīdas 

putekļsūcēju rokturiem
• Izcili piemērots veļas žāvētāju sietu 

tīrīšanai

SFD 20 
Elastīgi saliecams spraugu uzgalis
• 55 cm sniedzamība – ideāli piemērots 

citādi nepieejamām spraugām
• Elastīgi saliecama vidusdaļa izliektu 

nišu tīrīšanai
• Precīzi pielāgots visu „Miele“ grīdas 

putekļsūcēju rokturiem

SFS 10 
Elastīgs iesūkšanas šļūtenes 
pagarinājums
• Nepieciešamības gadījumā papildu 

izvelkama šļūtene
• Pēc sūkšanas var ērti iebīdīt atpakaļ 

šļūtenes apvalkā
• Vienkārša piestiprināšana starp 

rokturi un iesūkšanas šļūteni

SHB 30 
Radiatoru birste
• Plakanā forma nodrošina putekļu 

likvidēšanu šaurās vietās
• Vienkārša lietošana kopā ar visiem 

„Miele“ spraugu uzgaļiem
• Ar izturīgiem mākslīgo šķiedru 

sariem
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SMD 10 
Matraču tīrīšanas uzgalis
• Šķiedru pacēlējs apakšējā daļā savāc 

pūkas un spalvas
• Mazs izmērs nodrošina piekļuvi 

šaurām vietām
• Precīzi pielāgots visiem „Miele“ 

grīdas putekļsūcēju rokturiem

SPD 10 
Platais mīksto mēbeļu uzgalis
• Noliecams uzgalis lietošanas 

ērtumam
• Plati šķiedru pacēlēji apakšējā daļa 

savāc arī spalvas
• Precīzi pielāgots visiem „Miele“ grīdas 

putekļsūcēju rokturiem

SHV 10 
Putekļsūcēja higiēniskais aizslēgs
• Ar aktivētās ogles plāksnēm aromātu 

filtrēšanai
• Vienkārša nomaiņa – higiēniskais 

aizslēgs jāmaina tikai reizi gadā
• Ar praktisku spraužamo savienojumu 

uzspraušanai uz iesūkšanas šļūtenes

SF HA 50 
HEPA AirClean filtrs
• Ideāli piemērots cilvēkiem ar alerģiju 

pret putekļiem, aiztur ≥ 99,9 % putekļu
• HEPA 13. klase atbilstoši EN 

1822/2011.
• Ar Timestrip® filtra nomaiņas indikāciju
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 1 filtrs

SF AA 50 
Active AirClean filtrs
• Ar aktivēto ogli: ideāli piemērots 

cilvēkiem ar mājdzīvniekiem un 
smēķētājiem

• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Ar Timestrip® filtra nomaiņas 

indikāciju
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 1 filtrs

SF AP 50 
AirClean Plus filtrs
• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Pēc sūkšanas gaiss telpā ir tīrāks 

nekā pirms
• Ar Timestrip® filtra nomaiņas 

indikāciju
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 1 filtrs

SF SAC 20/30 
3 AirClean filtri
• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Pēc sūkšanas gaiss telpā ir tīrāks nekā 

pirms
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 3 filtri

SF SAC 10 
3 AirClean filtri
• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Pēc sūkšanas gaiss telpā ir tīrāks 

nekā pirms
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 3 filtri

RX-MB 4 
Magnētiskā lente
• Pagaidu vai ilgstošai norobežošanai
• Piemēram, lai norobežotu telpu vai 

paklāju
• Komplektā 4 x 1 metra magnētiskā 

lente, līmlente

RX-SAC 1 
4 AirClean filtri
• Putekļu daļiņu filtrēšana no iesūktā 

gaisa
• Motora aizsardzība tīrīšanas 

veiktspējas uzturēšanai
• Komplektā 4 filtri

RX-SB 2 
Sānu birstes
• Ar kvalitatīviem, izturīgiem mākslīgo 

šķiedru sariem
• Izmantošanai uz cietajiem segumiem 

un īsšķiedru paklājiem
• Komplektā 2 birstes (IX kreisajai pusei 

un IX labajai pusei)

SUB 20 
Variabli regulējama universālā birste
• Divi dažādi noregulējami grozāmie 

šarnīri
• Mīksta apmale, kas novērš mēbeļu 

saskrāpēšanu
• Biezi izvietoti dabīgie sari saudzīgai 

tīrīšanai
• Precīzi pielāgots visu „Miele“ grīdas 

putekļsūcēju rokturiem
• Var pievienot rokturim, iesūkšanas 

caurulei vai iesūkšanas šļūtenei

SF HA 30 
HEPA AirClean filtrs
• Ideāli piemērots cilvēkiem ar alerģiju 

pret putekļiem, aiztur ≥ 99,9 % 
putekļu

• HEPA 13. klase atbilstoši EN 
1822/2011.

• Ar Timestrip® filtra nomaiņas 
indikāciju

• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 
jāmaina vienu reizi gadā

• Komplektā 1 filtrs

SF H 10 
AirClean Plus filtrs
• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Pēc sūkšanas gaiss telpā ir tīrāks 

nekā pirms
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 1 filtrs

SF AA 10 
Active AirClean filtrs
• Ar aktivēto ogli: ideāli piemērots 

cilvēkiem ar mājdzīvniekiem un 
smēķētājiem

• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 1 filtrs

DX-DL 1 
Blīves mēlīte
• Viegla un vienkārša iebūvēšana 

robotā-putekļsūcējā
• Izmantošanai uz cietajiem 

segumiem un īsšķiedru paklājiem
• Komplektā 1 blīves mēlīte

RX-BW 1 
Rotējošā suka
• Ar kvalitatīviem, izturīgiem 

mākslīgo šķiedru sariem
• Izmantošanai uz cietajiem 

segumiem un īsšķiedru paklājiem
• Komplektā 1 rotējošā suka ar 

gultni, instruments tīrīšanai

SF AA 30 
Active AirClean filtrs
• Ar aktivēto ogli: ideāli piemērots 

cilvēkiem ar mājdzīvniekiem un 
smēķētājiem

• Putekļi neizkļūst no ierīces
• Ar Timestrip® filtra nomaiņas 

indikāciju
• Lai uzturētu ierīces veiktspēju, filtrs 

jāmaina vienu reizi gadā
• Komplektā 1 filtrs

Kontaktinformācija Latvijā:

Miele SIA
Zaubes iela 9a-38
Rīga, LV-1013

Tālrunis: +371 6601 6600
E-pasts: info@miele.lv
www.miele.lv


