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Jau vairāk kā 115 gadus Miele simbolizē 
kvalitātes, ilgmūžības un jaunāko inovāciju 
kopumu. Esam uzticīgi uzņēmuma moto „Vienmēr 
labāk”, liekot īpašu uzsvaru uz veļas kopšanas 

 
ērtāku. Uzņēmuma inženieri, atspoguļojot  
moto būtību jaunajās Miele veļas kopšanas 
iekārtās, spējuši apvienot inovatīvas idejas ar 
augstākajiem tīrības standartiem. Jauno iekārtu 
lietošanas ērtums un to neatkārtojamais    
dizains īstenos visas Jūsu vēlmes.  Neaizmirstot 
par būtisko: katrai veļas mazgājamai mašīnai 
piedāvājot saderīgu veļas žāvētāju. Ļaujiet 
revolucionārai tīrībai Jūs pārliecināt!

 
NEVAINOJAMS REZULTĀTS

Jūsu ind iv iduā la jām va jadz ībām
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Revolucionāra t īr ība
Jaunās veļas mašīnas

„Mie le”  inovāc i jas - 
revo lūc i ja  ve ļas kopšanā

Pasaules klases 
mazgāšanas efektivitāte!

Ir sācies jauns laikmets veļas kopšanā: ar jau-
no „Miele” W1 iekārtu paaudzi jūs varat maz-
gāt tīrāk, komfortablāk, individuālāk un ekono-
miskāk nekā jebkad agrāk. Vienlaikus trīs ino-
vācijas nodrošina revolucionāru tīrību mazgā-
šanas laikā. Ir pierādīts, ka  „Miele” PowerWash
sistēma palielina tīrīšanas efektivitāti. Pateico-
ties TwinDos, ar šķidrajiem mazgāšanas
līdzekļiem, iespējams perfekti izmazgāt ne 
tikai krāsaino, bet arī balto veļu. Un CapDosing
ir perfekts papildinājums speciālām program-
mām.
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PowerWash

TwinDos

CapDosing
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Tīrāk, ātrāk un ekonomiskāk, pa-
teicoties Power strūklai.

Tīrāk nekā jebkad agrāk! Auto-
mātiskā dozēšana: ar revolucionā-
ro divu fāžu sistēmu.

Labākie rezultāti īpašiem audu-
miem: dozējiet speciālos mazgā-
šanas līdzekļus, mīkstinātāju vai 
mazgāšanas efektivitātes pastipri-
nātājus porciju kapsulās.
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PowerWash
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„Miele” PowerWash sistēma ir revolūcija mazgāšanā. Tā nodrošina veļas
kopšanā līdz šim neredzētu tīrīšanas efektivitāti un ātrumu. PowerWash
sistēmu veido divas izcilas veiktspējas īpašības: intensīvā mērcēšana un
QuickPowerWash programma. Inteliģentais intensīvās mērcēšanas prin-
cips nodrošina „Miele” iekārtu izcilo mazgāšanas veiktspēju. Ar mazgā-
šanas ūdens cirkulācijas sistēmu tiek maksimāli izmantoti mazgāšanas 
līdzekļi, uzlabojot par 10%* tīrīšanas efektivitāti: tīrība, kuru var ne tikai
redzēt, bet arī objektīvi izmērīt*. Ar QuickPowerWash „Miele” īsteno
augstu tīrīšanas efektivitāti mazāk nekā vienā stundā – neticami. 

*  Pārbaudes ziņojums: WL 6401/13
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Pilnībā automātiskai dozēšanai TwinDos pie-
dāvā divas iespējas: variet iepildīt šķidro maz-
gāšanas līdzekli vai mīkstinātāju komplektācijā
iekļautajās tvertnēs pēc savas izvēles vai iz-
mantot „Miele” piedāvātos divu fāžu sistēmas 
līdzekļus. Labākai mazgāšanas  efektivitātei 
īstajā brīdī TwinDos pievieno  UltraPhase1 un 
UltraPhase2. Krāsainā vai baltā veļa – TwinDos 
divu fāžu sistēma sasniedz augstāko tīrīšanas 
efektivitāti un piedāvā labāko tirgū pieejamo 
šķidrā mazgāšanas līdzekļa sistēmu ar vienas 
pogas spiedienu.

TwinDos
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Speciālām programmām izstrādātas ērti lie-
tojamas „Miele” porciju kapsulas, kas tiek ie-
vietotas mīkstinātāja nodalījumā. Iekārta kap-
sulas saturu automātiski un īstajā brīdī pievie-
no mazgāšanas procesam. Pieejami 6 speciā-
lie mazgāšanas līdzekļi – Sport (sporta
apģērbi), Down (dūnas), Outdoor (āra apģērbi),
 WoolCare (vilnas kopšana), SilkCare (zīda
kopšana), Proofing agent (ūdens necaurlaidību 
atjaunojošs līdzeklis)  un 3 mīkstinātāji (Aqua, 
Nature, Cocoon), kā arī noturīgu traipu tīrīšanas 
līdzeklis - Booster.

CapDosing
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Citi                jauninājumi

Termiski saudzīgā
mazgāšanas tvertne ar priekšglu-
dināšanas funkciju, ātrāka perfekti
koptas veļas iegūšana: priekšglu-
dināšanas funkcija gludina jūsu
veļu jau mazgāšanas tvertnē.

ProfiEco motors
Jaudīgs un ekonomisks: ar „Miele” 
ProfiEco motoriem mazgāšana 
notiek jaudīgi, klusi un ekonomiski.
Ilglaicīgi.

ProgrammManager
Inteliģenti un individuāli: „Miele”
ievēro jūsu personīgās prasības
ar piecām programmu opcijām,
nospiežot taustiņu.
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SteamCare
Padara gludināšanu praktiski lie-
ku: SteamCare nogludina tekstil-
izstrādājumus jau mazgāšanas lai-
kā.

Speciālās programmas
„Miele” veļas mašīnas un veļas žā-
vētāji ir aprīkoti ar vairākām speciā-
lām programmām, kas jūsu veļu 
kopj atbilstoši tās audumam. Maz-
gāšanas un žāvēšanas program-
mas ir savstarpēji saskaņotas.

Mazgāšanas tvertne no 
nerūsējošā tērauda
Mazgāšanas tvertne ir īpaši izturīga 
un higiēniska. Tā tiek balstīta uz čet-
rām atsperēm un stabilizēta ar amor-
tizatoriem un čuguna atsvariem. Tas 
ir „Miele” perfekcionisms minimālam 
nodilumam un ilgmūžībai. Arī ar
augstiem centrifūgas apgriezieniem 
iekārta stāv stabili un droši.
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Revolucionāra kopšana
Jaunie veļas žāvētāji 

Ar inovatīvu, noslīpētu tehnoloģiju „Miele” uz-
labo veļas žāvēšanu. Sasniegtais rezultāts ļaus 
jums jūsu veļu atklāt no jauna: perfekti izžāvēti, 
svaigi smaržojoši un mīksti tekstilizstrādājumi.
Trīs „Miele” piedāvātās papildfunkcijas nodro-
šina  teicamu rezultātu.  PerfectDry vienmēr 
precīzi izžāvē tekstilizstrādājumus, pateicoties 
automātiskajiem kaļķa sensoriem. Fragrance-
Dos ar neatkārtojamiem „Miele” smaržu fl a-
koniem veļā uzbur svaigu un dabīgu aromātu. 
SteamFinish acīmredzami un pilnīgi bez pūlēm 
nogludina jūsu veļu – vieglākai un ātrākai glu-
dināšanai vai valkāšanai, bez papildus gludi-
nāšanas. Atklājiet jaunas sajūtas žāvējot savu 
veļu ar „Miele”.

Veļas kopšana, kas sa jūsmina – 
t ika i  „Mie le”

Neticama žāvēšanas jauda
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SteamFinish

Per fect Dry

FragranceDos
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Vienmēr perfekti izžāvēta veļa: 
PerfectDry* nosaka kaļķa saturu
jūsu ūdenī un attiecīgi pielāgo žā-
vēšanas ilgumu.

Svaigums visām maņām: ar
„Miele” jūsu veļa kļūs ne tikai īpa-
ši maiga, bet arī patīkami smaržos.

Ātrāk iegūta perfekti kopta veļa: 
ūdens tvaiks un siltums gludina 
jūsu veļu jau veļas žāvētājā.

1) Vācijas patents DE 19 719 661 C2
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Per fect Dry
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Precīza žāvēšana, pateicoties kaļķa sensoriem: ar patentēto* Perfect Dry 
sistēmu jūsu veļa tiek izžāvēta precīzi arī tad, ja ūdens ir kaļķains. Tas veļas 
žāvētājos nebūt nav pašsaprotami. Kaļķa saturs ūdenī ietekmē atlikušā 
mitruma noteikšanu un tādējādi arī žāvēšanas rezultātu. Jūsu veļa nebūs 
pāržāvēta vai pārāk mitra. Vienmēr sasniegsiet vēlamo rezultātu.

* Vācijas patents DE 1971966102
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Ja gludināšana nav jūsu mīļākā nodarbe, jums 
patiks SteamFinish ar tvaika gludināšanas
funkciju. Žāvēšanas sākumā tvertnē tiek izsmi-
dzināts ūdens, kas tiek uzkarsēts ar žāvēšanas 
procesā izmantoto gaisu. Tvaiks, iespiežas
tekstilizstrādājuma šķiedrās un acīmredzami 
nogludina veļu. Tādējādi gludināšana pēc tam 
ir vieglāka un ātrāka vai arī kļūst lieka.

SteamFinish
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Ar „Miele” smaržu flakoniem, veļai žāvēšanas 
laikā tiek piešķirta jūsu mīļākā smarža. 
„Miele” aromāti tiek izgatavoti ģimenes uzņē-
mumā Francijā, kur smaržas izgatavo jau kopš
1871. gada. Īpašā procesā šā uzņēmuma 
smaržu meistari nodrošina vērtīgo smaržu
esenču noturību. Rezultāts: patīkami svaiga 
un dabīga veļas smarža, kas saglabājas pat 
līdz četrām nedēļām.

FragranceDos
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Citi        jauninājumi

Saudzīgā žāvēšanas
tvertne
Mazāk kroku, vieglāka gludināša-
na: pateicoties šūnu struktūrai, 
veļa tiek žāvēta saudzīgāk un vien-
mērīgāk.

Bezapkopju siltumsūknis
Dubulta uzticamība: divkārtainais, 
kombinētais filtrs aizsargā siltum-
sūkni un atbrīvo no tā tīrīšanas.

EcoFeedback
Vienmēr redzeslokā: enerģijas pa-
tēriņš un pūku filtra stāvoklis – ilg-
laicīgi zemiem patēriņa rādītājiem.
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Integrēta kondensāta ūdens 
novadīšana
Vairs nav nepieciešama izliešana: 
kondensāta ūdeni ar šļūtenes pa-
līdzību var novadīt tieši izlietnē vai 
sifonā.

Speciālās programmas
„Miele” veļas mašīnas un veļas žā-
vētāji ir aprīkoti ar speciālām pro-
grammām, kas jūsu veļu kopj at-
bilstoši tā audumam. Mazgāšanas
un žāvēšanas programmas ir 
savstarpēji saskaņotas.

Emaljēts priekšējais panelis
Ne tikai acu priekam: pārklājums
ir skrāpējumu, skābes un korozijas
noturīgs, kā arī viegli kopjams.
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Tikai  „Miele”
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Smaržu fl akoni
Svaigi un ilgstoši noturīgi. 
Smaržu fl akons tiek vienkārši ie-
vietots pūku fi ltrā. Intensitāti var
mainīt individuāli.

UltraPhase1 un UltraPhase2
Vienmēr perfekts rezultāts krāsai-
najai un baltajai veļai. Ar „Miele”
izstrādāto sistēmu abas šķidrā 
mazgāšanas līdzekļa komponen-
tes tiek pievienotas mazgāšanas 
procesam tam nepieciešamajā
brīdī.

Kapsulas 
Perfekts papildinājums speciāla-
jām programmām: pieejami 6 spe-
ciālie mazgāšanas līdzekļi – Sport
(sporta apģērbi), Down (dūnas),
Outdoor (āra apģērbi), WoolCare
(vilnas kopšana), SilkCare (zīda 
kopšana), Proofi ng agent (ūdens
necaurlaidību atjaunojošs līdzeklis)
un 3 mīkstinātāji (Aqua, Nature, 
Cocoon), kā arī noturīgu traipu
tīrīšanas līdzeklis - Booster.
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ChromeEdit ion
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Divas dizaina l īni jas – viena produktu 
saime 

Ar „Miele” nav jāizvēlas starp inovatīvām tehno-
loģijām un elegantu dizainu. Jaunā veļas kopša-
nas iekārtu paaudze apvieno funkcionalitāti un 
estētiku. Lai atbilstu visām prasībām, katra 
iekārtu klase un aprīkojums ir pieejami divās di-
zaina līnijās.

Klasisks iekārtas dizains ar apaļām, hromētām
durvīm un logu kā veļas mašīnai, tā arī veļas 
žāvētājam. Pēc izvēles ar taisnu vai ergonomi-
ski ieslīpu vadības paneli.

* atkarīgs no sortimenta
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WhiteEdit ion
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Svaigas dizaina vēsmas veļas kopšanā: dinami-
ski izliekta priekšējā virsma ar apaļa dizaina dur-
vīm un logu kā veļas mašīnai, tā arī veļas žāvē-
tājam. Taisns vadības panelis ar hroma akcen-
tiem.

* atkarīgs no sortimenta
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Mūsu jaunās modeļu sēr i jas:         un 
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Veļas mašīnas, Classic

Modeļa apzīmējums WDA 111 WCS
Ielāde, kg 7,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/●/●
Durvju vēršanas virziens labā puse
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.400
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Durvju dizains hromēts
Displejs segmentu
Tīrīšanas jauda
PowerWash sistēma –
TwinDos/AutoDos/LiquidWash –/–/–
CapDosing/Traipu opcija –/–
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne –/●/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana –/–
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums –/●/–

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls –/–
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne –/●
Comfort-Lift/transporta rāmis –/–
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/Centrifūgas efektivitātes klase A+++/B
Ūdens patēriņš gadā, l/elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 10.560/171
Mazgāšanas/centrifūgas trokšņi dB(A) re1pW 54/77
Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors –/–/●
Siltā ūdens/notekūdeņu pieslēgums –/–
EcoFeedback funkcija –
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
QuickPower mazgāšana/ātrā mazgāšana/ātrā mazgāšana 20 –/–/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/–/●
Tumšā veļa/džinsi/tumšā veļa, džinsi –/–/●
Āra apģērbs/impregnēšana/spalvas un dūnas –/–/–
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/–
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Programmu menedžeris/īpaši klusa darbība –/–
Saīsinātā programma/mērcēšana/papildu ūdens ●/●/●
Priekšmazgāšana/priekšmazgāšana ar taimeri ●/–
Kvalitāte
Ārējā tvertne nerūsošā tērauda
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls ●/–/–
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods –/–
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 595 x 850 x 610

Veļas mašīnas, ChromeEdition

Modeļa apzīmējums WKB 130 WCS WKG 130 WPS
Ielāde, kg 8,0 8,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/–/● ●/–/●
Durvju vēršanas virziens labā puse labā puse
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.600 1.600
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/● ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta lotosa balta
Paneļa veids slīps slīps
Durvju dizains hromēts hromēts
Displejs vienrindu vienrindu
Tīrīšanas jauda
PowerWash sistēma – –
TwinDos/AutoDos/LiquidWash –/–/– ●/–/–
CapDosing/Traipu opcija ●/– ●/●
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne ●/–/– ●/–/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana –/● –/●
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums ●/●/– ●/●/–

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls –/● –/●
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne ●/● ●/●
Comfort-Lift/transporta rāmis –/– –/–
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/Centrifūgas efektivitātes klase A+++/A A+++/A
Ūdens patēriņš gadā, l/elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 9.900/176 9.900/176
Mazgāšanas/centrifūgas trokšņi dB(A) re1pW 48/73 48/73
Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors ●/–/– ●/–/–
Siltā ūdens/notekūdeņu pieslēgums –/– –/–
EcoFeedback funkcija – ●
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/● ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/● ●/●/●
QuickPower mazgāšana/ātrā mazgāšana/ātrā mazgāšana 20 –/–/● –/–/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/–/● ●/●/●
Tumšā veļa/džinsi/tumšā veļa, džinsi –/–/● –/–/●
Āra apģērbs/impregnēšana/spalvas un dūnas –/–/– ●/●/●
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/– –/–
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Programmu menedžeris/īpaši klusa darbība –/– –/–
Saīsinātā programma/mērcēšana/papildu ūdens ●/–/● ●/●/●
Priekšmazgāšana/priekšmazgāšana ar taimeri –/– –/–
Kvalitāte
Ārējā tvertne nerūsošā tērauda nerūsošā tērauda
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/● ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls ●/–/– –/●/–
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods ●/● ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Veļas mašīnas, ChromeEdition

Modeļa apzīmējums WKH 131 WPS
Ielāde, kg 8,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/–/●
Durvju vēršanas virziens labā puse
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.600
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Durvju dizains hromēts
Displejs vienrindu
Tīrīšanas jauda
PowerWash sistēma 2.0
TwinDos/AutoDos/LiquidWash ●/–/–
CapDosing/Traipu opcija ●/● (1 no 7)
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne ●/–/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana –/●
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums ●/●/–

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls –/●
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne ●/●
Comfort-Lift/transporta rāmis –/–
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/Centrifūgas efektivitātes klase A+++/A
Ūdens patēriņš gadā, l/elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 9.900/137
Mazgāšanas/centrifūgas trokšņi dB(A) re1pW 46/72
Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors ●/–/–
Siltā ūdens/notekūdeņu pieslēgums –/–
EcoFeedback funkcija ●
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
QuickPower mazgāšana/ātrā mazgāšana/ātrā mazgāšana 20 ●/–/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/●/●
Tumšā veļa/džinsi/tumšā veļa, džinsi –/–/●
Āra apģērbs/impregnēšana/spalvas un dūnas ●/●/●
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/–
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Programmu menedžeris/īpaši klusa darbība ●/●
Saīsinātā programma/mērcēšana/papildu ūdens ●/–/●
Priekšmazgāšana/priekšmazgāšana ar taimeri –/–
Kvalitāte
Ārējā tvertne nerūsošā tērauda
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls –/●/–
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 636

Veļas mašīnas, ChromeEdition

Modeļa apzīmējums WKR 771 WPS
Ielāde, kg 9,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/–/●
Durvju vēršanas virziens labā puse
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.600
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Durvju dizains hromēts
Displejs četrrindu
Tīrīšanas jauda
PowerWash sistēma 2.0
TwinDos/AutoDos/LiquidWash ●/–/–
CapDosing/Traipu opcija ●/● (3 no 23)
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne ●/–/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana ●/–
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums ●/●/●

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls LED/●
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne ●/●
Comfort-Lift/transporta rāmis –/–
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/Centrifūgas efektivitātes klase A+++/A
Ūdens patēriņš gadā, l/elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 11.000/130
Mazgāšanas/centrifūgas trokšņi dB(A) re1pW 46/72
Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors ●/–/–
Siltā ūdens/notekūdeņu pieslēgums –/–
EcoFeedback funkcija ●
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
QuickPower mazgāšana/ātrā mazgāšana/ātrā mazgāšana 20 ●/–/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/●/●
Tumšā veļa/džinsi/tumšā veļa, džinsi ●/●/–
Āra apģērbs/impregnēšana/spalvas un dūnas ●/●/●
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas ●/●
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Programmu menedžeris/īpaši klusa darbība ●/●
Saīsinātā programma/mērcēšana/papildu ūdens ●/●/●
Priekšmazgāšana/priekšmazgāšana ar taimeri ●/–
Kvalitāte
Ārējā tvertne nerūsošā tērauda
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls –/●/–
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 636
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1 .48

Veļas žāvētāji, Classic

Modeļa apzīmējums TDA 150 C
Ielāde, kg 7,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/ –/ ●
Durvju vēršanas virziens kreisā puse
Konstrukcijas veids
Kondensācijas veļas žāvētājs/Veļas žāvētājs ar gaisa izvadi ●/–
Siltumsūkņa žāvētājs –
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Vadības veids pagriežams izvēlnes slēdzis
Durvju dizains lotosa balta
Displejs segmentu
Žāvētāja sasniegtais rezultāts
Perfect Dry ●
Fragrance Dos ●
Steam Finish –
Gudra tvertnes griešanās pretvirzienā ●
Veļas saudzēšana
Patentēta saudzējošā tvertne/gludsienu tvertne ● /–
Lietošanas ērtums
Integrēta ūdens kondensāta izvade ●
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/
diennakts laika rādījums –/●/–

Tvertnes apgaismojums ●
Displeja valodas izvēle –
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase/kondensēšanas efektivitātes klase B/A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 494
Trokšņi standarta programmā, dB(A) re1pW 63
Darbības ilgums standarta programmā, min 109
EcoFeedback funkcija –
ProfiEco motors –
Bezapkopju siltummainis –
Svarīgākās žāvēšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/–
Virskrekli/zīda apstrāde/vilnas apstrāde –/–/●
Gludināšana ar tvaiku/saudzīgā gludināšana –/●
TurboDry/paātrināti –/–
Āra apģērbs/impregnēšana/spilveni normāli –/–/–
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/–
Svarīgākās žāvēšanas opcijas
Atsvaidzināšana –
Saudzīgi/saudzīgi plus ●/–
Aizsardzība pret burzīšanos/skaņas signāls ●/●
Kvalitāte
Mīkstie šķērsstieņi/emaljēts korpuss ●/ ●
Drošība
PIN koda bloķēšana –
Indikators „iztukšot tvertni“/indikators „iztīrīt filtru“ ●/ ●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 595 x 850 x 580

Veļas žāvētāji, ChromeEdition

Modeļa apzīmējums TKB 550 WP
Ielāde, kg 8,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ● /–/ ●
Durvju vēršanas virziens kreisā puse
Konstrukcijas veids
Kondensācijas veļas žāvētājs/Veļas žāvētājs ar gaisa izvadi –/–
Siltumsūkņa žāvētājs ●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Vadības veids pagriežams izvēlnes slēdzis
Durvju dizains lotosa balta
Displejs segmentu
Žāvētāja sasniegtais rezultāts
Perfect Dry ●
Fragrance Dos ●
Steam Finish –
Gudra tvertnes griešanās pretvirzienā ●
Veļas saudzēšana
Patentēta saudzējošā tvertne/gludsienu tvertne ● /–
Lietošanas ērtums
Integrēta ūdens kondensāta izvade ●
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/
diennakts laika rādījums ●/●/–

Tvertnes apgaismojums LED
Displeja valodas izvēle –
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase/kondensēšanas efektivitātes klase A++/A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 235
Trokšņi standarta programmā, dB(A) re1pW 66
Darbības ilgums standarta programmā, min 156
EcoFeedback funkcija –
ProfiEco motors –
Bezapkopju siltummainis ●
Svarīgākās žāvēšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ● / ●/●
Virskrekli/zīda apstrāde/vilnas apstrāde –/ ●/●
Gludināšana ar tvaiku/saudzīgā gludināšana –/●
TurboDry/paātrināti –/ ●
Āra apģērbs/impregnēšana/spilveni normāli –/–/–
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/–
Svarīgākās žāvēšanas opcijas
Atsvaidzināšana –
Saudzīgi/saudzīgi plus –/ ●
Aizsardzība pret burzīšanos/skaņas signāls ●/ ●
Kvalitāte
Mīkstie šķērsstieņi/emaljēts korpuss ●/ ●
Drošība
PIN koda bloķēšana –
Indikators „iztukšot tvertni“/indikators „iztīrīt filtru“ ●/ ●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 636
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Veļas žāvētāji, ChromeEdition

Modeļa apzīmējums TKG 850 WP
Ielāde, kg 8,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/–/●
Durvju vēršanas virziens kreisā puse
Konstrukcijas veids
Kondensācijas veļas žāvētājs/Veļas žāvētājs ar gaisa izvadi –/–
Siltumsūkņa žāvētājs ●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Vadības veids pagriežams izvēlnes slēdzis
Durvju dizains hromēts
Displejs vienrindu
Žāvētāja sasniegtais rezultāts
Perfect Dry LED
Fragrance Dos ●
Steam Finish ●
Gudra tvertnes griešanās pretvirzienā ●
Veļas saudzēšana
Patentēta saudzējošā tvertne/gludsienu tvertne ●/–
Lietošanas ērtums
Integrēta ūdens kondensāta izvade ●
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/
diennakts laika rādījums ●/●/–

Tvertnes apgaismojums LED
Displeja valodas izvēle ●
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase/kondensēšanas efektivitātes klase A+++/A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 169
Trokšņi standarta programmā, dB(A) re1pW 64
Darbības ilgums standarta programmā, min 169
EcoFeedback funkcija ●
ProfiEco motors –
Bezapkopju siltummainis ●
Svarīgākās žāvēšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
Virskrekli/zīda apstrāde/vilnas apstrāde ●/●/●
Gludināšana ar tvaiku/saudzīgā gludināšana –/●
TurboDry/paātrināti –/●
Āra apģērbs/impregnēšana/spilveni normāli ●/●/–
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/–
Svarīgākās žāvēšanas opcijas
Atsvaidzināšana ●
Saudzīgi/saudzīgi plus ●/–
Aizsardzība pret burzīšanos/skaņas signāls ●/●
Kvalitāte
Mīkstie šķērsstieņi/emaljēts korpuss ●/●
Drošība
PIN koda bloķēšana ●
Indikators „iztukšot tvertni“/indikators „iztīrīt filtru“ ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 636

Veļas žāvētāji, ChromeEdition

Modeļa apzīmējums TKR 850 WP
Ielāde, kg 9,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/–/●
Durvju vēršanas virziens kreisā puse
Konstrukcijas veids
Kondensācijas veļas žāvētājs/Veļas žāvētājs ar gaisa izvadi –/–
Siltumsūkņa žāvētājs ●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Vadības veids pagriežams izvēlnes slēdzis
Durvju dizains hromēts
Displejs četrrindu
Žāvētāja sasniegtais rezultāts
Perfect Dry LED
Fragrance Dos ●
Steam Finish ●
Gudra tvertnes griešanās pretvirzienā ●
Veļas saudzēšana
Patentēta saudzējošā tvertne/gludsienu tvertne ●/–
Lietošanas ērtums
Integrēta ūdens kondensāta izvade ●
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/
diennakts laika rādījums ●/●/●

Tvertnes apgaismojums LED
Displeja valodas izvēle ●
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase/kondensēšanas efektivitātes klase A+++/A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 193
Trokšņi standarta programmā, dB(A) re1pW 62
Darbības ilgums standarta programmā, min 206
EcoFeedback funkcija ●
ProfiEco motors ●
Bezapkopju siltummainis ●
Svarīgākās žāvēšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
Virskrekli/zīda apstrāde/vilnas apstrāde ●/●/●
Gludināšana ar tvaiku/saudzīgā gludināšana ●/●
TurboDry/paātrināti –/●
Āra apģērbs/impregnēšana/spilveni normāli ●/●/●
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas ●/●
Svarīgākās žāvēšanas opcijas
Atsvaidzināšana ●
Saudzīgi/saudzīgi plus ●/–
Aizsardzība pret burzīšanos/skaņas signāls ●/●
Kvalitāte
Mīkstie šķērsstieņi/emaljēts korpuss ●/●
Drošība
PIN koda bloķēšana ●
Indikators „iztukšot tvertni“/indikators „iztīrīt filtru“ ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 636
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Veļas mašīna ar augšējo ielādi

Modeļa apzīmējums W 668 F WPM
Ielāde, kg 6,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā –/–/–
Durvju vēršanas virziens uz augšu
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.200
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids slīps
Durvju dizains lotosa balts
Displejs –
Tīrīšanas jauda
PowerWash sistēma –
TwinDos/AutoDos/LiquidWash –/–/–
CapDosing/Traipu opcija –/–
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne –/●/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana –/–
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums –/–/–

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls –/–
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne –/–
Comfort-Lift/transporta rāmis ●/●
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/Centrifūgas efektivitātes klase A+++/B
Ūdens patēriņš gadā, l/elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 8.800/150
Mazgāšanas/centrifūgas trokšņi dB(A) re1pW 49/72
Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors –/–/●
Siltā ūdens/notekūdeņu pieslēgums –/–
EcoFeedback funkcija –
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
QuickPower mazgāšana/ātrā mazgāšana/ātrā mazgāšana 20 –/–/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/–/●
Tumšā veļa/džinsi/tumšā veļa, džinsi –/–/●
Āra apģērbs/impregnēšana/spalvas un dūnas –/–/–
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas –/–
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Programmu menedžeris/īpaši klusa darbība –/–
Saīsinātā programma/mērcēšana/papildu ūdens ●/●/●
Priekšmazgāšana/priekšmazgāšana ar taimeri ●/–
Kvalitāte
Ārējā tvertne GlaronK
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls –/–/●
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods –/–
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 454 x 900 x 600

Veļas mašīna ar žāvētāju

Modeļa apzīmējums WT 2796 WPM
Ielāde mazgāšanai/ žāvēšanai, kg 6,0/3,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/●/●
Durvju vēršanas virziens labā puse
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.600
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa lotosa balta
Paneļa veids taisns
Durvju dizains hromēts
Displejs trīs rindu
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne –/●/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana –/–
"Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums“ ●/●/●

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls LED/–
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne ●/●
Comfort-Lift/transporta rāmis –/–
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/mazgāšanas efektivitātes klase A/A
Gada ūdens patēriņš (l)/ elektroenerģijas patēriņš (kWh) standarta 
programmā pēc mazgāšanas un žāvēšanas 9.000/160

Darbības ilgums standarta programmā (mazgāšana un žāvēšana), 
min 341

Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors –/–/●
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas un žāvēšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/●/●
Automātiski plus/ātrā mazgāšana 20/mīkstās rotaļlietas ●/●/●
Tumšā veļa/džinsi/higiēna ●/●/●
Spilveni/sporta apģērbs ●/●
Āra apģērbs/impregnēšana/jauni tekstilmateriāli ●/●/●
Aizkari/stērķelēšana (tikai mazgāšanai) ●/●
"Nogludināšana gludināšanas atvieglošanai/atsvaidzināšana  
(tikai žāvēšanai)“ ●/●

Aukstā vēdināšana/siltā vēdināšana (tikai žāvēšanai) ●/●
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Mērcēšana/priekšmazgāšana/papildu ūdens ●/●/●
Saīsinātā programma/īpaši klusa darbība/traipu opcija ●/●/●
Aizsardzība pret burzīšanos/saudzīgi ●/●
Kvalitāte
Ārējā tvertne nerūsošā tērauda
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls –/–/●
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 595 x 850 x 577
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Veļas mašīna, WhiteEdition

Modeļa apzīmējums WMV 960 WPS
Ielāde, kg 9,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ●/–/●
Durvju vēršanas virziens labā puse
Centrifūga
Maks. apgriezienu skaits 1.600
Skalošanas pauze/Funkcija “Bez izgriešanas” ●/●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa –
Paneļa veids slīps
Durvju dizains plastikāta ar hromētu apmali
Displejs Touchtronic
Tīrīšanas jauda
PowerWash sistēma 2.0
TwinDos/AutoDos/LiquidWash ●/–/–
CapDosing/Traipu opcija ●/●
Veļas saudzēšana
Termiskā saudzējošā/saudzējošā/smalki perforēta tvertne ●/–/–
Lietošanas ērtums
SteamCare/priekšgludināšana ●/–
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/ 
diennakts laika rādījums ●/●/●

Veļas tvertnes apgaismojums/skaņas signāls LED /●
Displeja valodas izvēle/AutoClean mazgāšanas līdzekļa atvilktne ●/●
Comfort-Lift/transporta rāmis –/–
Efektivitāte un ilgtspēja
Efektivitātes klase/Centrifūgas efektivitātes klase A+++/A
Ūdens patēriņš gadā, l/elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 11.000/130
Mazgāšanas/centrifūgas trokšņi dB(A) re1pW 46/72
Profi Eco motors/Profi FU motors/PWM motors ●/–/–
Siltā ūdens/notekūdeņu pieslēgums –/–
EcoFeedback funkcija ●
Ielādes daudzuma kontrole/ūdens patēriņa skaitītājs/elektroniska 
putu regulēšana ●/●/●

Svarīgākās mazgāšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
QuickPower mazgāšana/ātrā mazgāšana/ātrā mazgāšana 20 ●/●/●
Virskrekli/zīds/vilna ●/●/●
Tumšā veļa/džinsi/tumšā veļa, džinsi ●/●/–
Āra apģērbs/impregnēšana/spalvas un dūnas ●/●/●
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas ●/●
Svarīgākās mazgāšanas opcijas
Programmu menedžeris/īpaši klusa darbība ●/●
Saīsinātā programma/mērcēšana/papildu ūdens ●/●/●
Priekšmazgāšana/priekšmazgāšana ar taimeri ●/–
Kvalitāte
Ārējā tvertne nerūsošā tērauda
Emaljēts korpuss/čuguna atsvari ●/●
Drošība
Watercontrol sistēma/Waterproof sistēma/Waterprooof metāls –/●/–
Bloķēšana bērnu drošībai/PIN kods ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 643

*  durvju vēršanās virziena maiņa iespējama ar papildu iegādājamu 
pārbūves komplektu

Veļas žāvētājs, WhiteEdition

Modeļa apzīmējums TMV 840 WP
Ielāde, kg 9,0
Konstrukcijas veids
Pabīdāma/iebūvējama zem darba virsmas/uzstādāma kolonnā ● /–/ ●
Durvju vēršanas virziens kreisā puse (maināma)
Konstrukcijas veids
Kondensācijas veļas žāvētājs/Veļas žāvētājs ar gaisa izvadi –/–
Siltumsūkņa žāvētājs ●
Dizains
Iekārtas krāsa/paneļa krāsa lotosa balta/lotosa balta
Grozāmā izvēlnes slēdža krāsa –
Paneļa veids slīps
Vadības veids –
Durvju dizains plastikāta ar hromētu apmali
Displejs Touchtronic
Žāvētāja sasniegtais rezultāts
Perfect Dry ●
Fragrance Dos ●
Steam Finish ●
Gudra tvertnes griešanās pretvirzienā ●
Veļas saudzēšana
Patentēta saudzējošā tvertne/gludsienu tvertne ● /–
Lietošanas ērtums
Integrēta ūdens kondensāta izvade ●
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz pat 24h/atlikušā laika rādījums/
diennakts laika rādījums ●/●/●

Tvertnes apgaismojums LED
Displeja valodas izvēle ●
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase/kondensēšanas efektivitātes klase A+++/A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 193
Trokšņi standarta programmā, dB(A) re1pW 63
Darbības ilgums standarta programmā, min 206
EcoFeedback funkcija ●
ProfiEco motors ●
Bezapkopju siltummainis ●
Svarīgākās žāvēšanas programmas
Kokvilna/viegli kopjama veļa/smalkveļa ●/●/●
Virskrekli/zīda apstrāde/vilnas apstrāde ●/●/●
Gludināšana ar tvaiku/saudzīgā gludināšana ●/●
TurboDry/paātrināti ●/–
Āra apģērbs/impregnēšana/spilveni normāli ●/●/●
Atsevišķu apģērba gabalu sajaukums/iecienītās programmas ●/●
Svarīgākās žāvēšanas opcijas
Atsvaidzināšana ●
Saudzīgi/saudzīgi plus –/●
Aizsardzība pret burzīšanos/skaņas signāls ●/●
Kvalitāte
Mīkstie šķērsstieņi/emaljēts korpuss ●/ ●
Drošība
PIN koda bloķēšana ●
Indikators „iztukšot tvertni“/indikators „iztīrīt filtru“ ●/●
Tehniskie parametri
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz) 596 x 850 x 643
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Gludināšanas iekārta
Pārliecinoša daudzveidība

Tips/apzīmējums tirdzniecībā B 995 D
Platums, cm 83 cm
Mitrumu uzsūcošs pārvalks  ●
Pa visu perimetru brīvs veltņa gals  ●
Inteliģents gludināšanas process
Tekstilmateriālam atbilstoša temperatūras izvēle  ●
Liels piespiešanas spēks (0,35 n/cm2)  ●
Maināms veltņa rotācijas ātrums  ●
Tvaika sistēma
Tvaika gludināšanas iekārta  ●
Tvaika tvertnes ietilpība 0,84 l
Divu tvertņu risinājums  ●
Darbība ar ūdensvada ūdeni  ●
Lietošanas komforts
Komfortabls salocīšanas mehānisms  ●
Padeves dēlis optimālai veļas ievietošanai  ●
Veļai piemērots gludināmais galds ar lielu novietošanas virsmu  ●
Pakarināšanas stienis veļas atdzesēšanai bez burzīšanās  ●
Pārsegs  ●
Viegla transportēšana uz 4 ritentiņiem  ●
Drošība
Automātiskais pirkstu aizsargs  ●
Avārijas atbloķēšana  ●
Optimāla stabilitāte  ●
Izmēri un patēriņa vērtības
A x P x Dz (mm) 960 x 985 x 380
A x P x Dz (mm), saliktā veidā 1055 x 500 x 380
Patēriņa jauda 3,5 kWh
Apsildes jauda 2,55 kWh
Drošinātāji 16 A

Gludināšanas sistēma
Pārliecina ar komfortu un drošību

Tips/apzīmējums tirdzniecībā B 2847 FashionMaster
Gludekļa pamatnes krāsa antracīta/ lotosa balta
Gludināšanas dēļa pārklājs krāsa antracīta
Nevainojams gludināšanas rezultāts
Šūnveida gludekļa pamatne ●
Tvaika spiediens, bar 4
Tvaika daudzums, g/min 100
Vertikāli plūstošs tvaiks ●
Tvaika funkcija pieejama ar temperatūras pakāpi 2
Tvaika sprausla ●
Uzpūšanas funkcija ●
Uzsūkšanas funkcija ●
2.jaudas pakāpe abu ventilatoru aktivizēšanai ●
Gludekļa virsmas pretsaķeres apvalks ●
Gludināšana, taupot laiku
Ūdens tvertnes ietilpība, l 1,25
Noņemama ūdens tvertne ●
Pastāvīgi papildināma ūdens tvertne ●
Vairākkārtu audumu gludināšana ●
Lietošanas komforts
"Viss vienā" ●
1-2 pacelšanas sistēma ●
Bezpakāpju augstuma iestatīšana, izmantojot gāzes spiediena 
atsperes, mm 830 - 1020

Grīdas segumu saudzējoši skrituļi ●
Gludināšanas dēlis ar komforta zonu ●
Augstākās kvalitātes gludināšanas dēļa pārklājs ●
Automātiska ventilatoru ieslēgšana/ izslēgšana ●
Ventilatora atmiņas funkcija ●
Automātiska atkaļķošana ●
Automātiska sistēmas skalošana ●
Uzglabāšanas nodalījums gludeklim ●
Uzglabāšanas nodalījums tvaika sprauslai un kabelim ●
Drošība
Gludekļa apsildes automātiska atslēgšanās ("CoolDown") ●
Gludināšanas sitēmas automātiska izslēgšanās ●
Izmēri un patēriņa vērtības
Platums, mm 470
Augstums, mm 970
Dziļums, mm 1480
Augstums (saliktā veidā), mm 1280
Platums (saliktā veidā), mm 470
Dziļums (saliktā veidā), mm 370
Gludināšanas virsma, mm 120 x 40
Komplektācijā iekļautie piederumi
Gludekļa virsmas pretsaķeres apvalks ●
Tvaika sprausla ●
Pamata gludināšanas dēļa pārklājs  - 
Augstākās kvalitātes gludināšanas dēļa pārklājs ●
Tvaika padeves šļūtenes turētājs ●
Barošanas vada turētājs ●
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Savienošanas plaukti iekārtu uzstādīšanai kolonnā

WTV pārskats
Veļas žāvētāji

T1  
Chrome 
Edition

T1 
White 

Edition

T7000 
Adam

T9000 
Adonis

T200/4000/ 
visiem 
TDA/ 

T8000

T4000 C(i) T300/ 400 
bez cokola

T400 ar 
cokolu

T500/ 600 
ar cokolu

Ve
ļa

s 
m

aš
īn

as

W1 ChromeEdition 
taisnais panelis

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W1 ChromeEdition 
slīpais panelis

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414   
WTV 417

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W1 WhiteEdition
WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W1000 Adam
WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309             
WTV 412             
WTV 414

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W6000 Adonis WTV 417 WTV 309        
WTV 412

W300/ 400/ 500/ visām 
WDA/ 2000/ 3000/ 5000 
taisnais panelis

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309             
WTV 406             
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W300/ 400/ 500/  visas 
WDA/ 2000/ 3000/ 5000 
slīpais panelis

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309             
WTV 406             
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W300/400/500/2000/3000 
ar komforta paneli

WTV 407        
WTV 412 WTV 412 WTV 412

W2000(i)*ar nosedzošo 
vāku

WTV 500 *             
WTV 501 *             
WTV 511 *

WTV 500 *             
WTV 502 *             
WTV 512 *

WTV 309 
*        WTV 

412 *

WTV 309 
*        WTV 

412 *

WTV 309 *        
WTV 412 *      
WTV 410

WTV 309 *
WTV 309 

*        (WTV 
412) *

WTV 309 
*        WTV 

412 *

W600/ 700 universālā
WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W800/ 900 taisnais 
panelis

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412

W800/ 900 slīpais 
panelis

WTV 500
WTV 501
WTV 511

WTV 500             
WTV 502             
WTV 512

WTV 309        
WTV 412

WTV 309             
WTV 406             
WTV 412

WTV 309        
WTV 412 WTV 309 WTV 309        

(WTV 412)
WTV 309        
WTV 412



CareCollection – per fekts jūsu jauno 
veļas kopšanas iekār tu papildinājums

2 komponentu mazgāšanas līdzeklis krāsainajai un 
baltajai veļai.
Košām krāsām un nevainojami baltai veļai
• Izcili noņem traipus arī zemās temperatūrās.
• Bez pārdozēšanas - automātiskās dozēšanas 

dēļ.
• 50 veļas mazgāšanas reizēm.
• Vienkārši perfekta mazgāšana – kopā ar „Miele”

M.-Nr. 

UltraPhase1 - 1,5 l kārtridžs

10 kapsulu iepakojums Outdoor 

10 kapsulu iepakojums Home

2 komponentu mazgāšanas līdzeklis krāsainajai un 
baltajai veļai.
• 
• Izcili noņem traipus arī zemās temperatūrās.
• 

dēļ.
• 37 veļas mazgāšanas reizēm.
• Vienkārši perfekta mazgāšana – kopā ar „Miele”

M.-Nr. 10243270 10243350

Āra apģērbam, tā elpotspējas un impregnējuma 
saglabāšanai. Iepakojumā ir astoņas Outdoor  
(āra apģērbi) un divas Proofing agent (ūdens 
necaurlaidību atjaunojošs līdzeklis) kapsulas.

M.-Nr.  10217300

Īpašiem mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem. 
Iepakojumā ir trīs WoolCare (vilnas kopšana), divas 
SilkCare (zīda kopšana), divas Down (dūnas), trīs 

-
las.

M.-Nr.  10217430 

UltraPhase 1&2:
 Ar TwinDos automātisko dozēšanu, 
 perfektam tīrīšanas rezultātam.

Kapsulas – perfekts papildinājums 
speciālajām programmām
Ar CapDosing tiek sasniegts labākais 
mazgāšanas rezultāts īpašiem audumiem, 
piemēram, āra apģērbam, zīdam un vilnai.

Iegādājoties veļas mašīnu ar TwinDos sistēmu, saņemsiet vienu 

WoolCare, mīkstinātāju AQUA) bez maksas. 

10 kapsulu iepakojums Collection

Ideāli, lai iepazītu visas kapsulas. Iepakojumā  
ir iekļautas pa vienai Sport (sporta apģērbi),  
Down (dūnas), Outdoor (āra apģērbi), WoolCare 

 

līdzeklis), mīkstinātāja (AQUA, NATURE, COCOON) 
un Booster - noturīgu traipu tīrīšanas līdzekļa, kap-
sulai.

M.-Nr. 10216910

132426_LV_Inhalt_Aktionsprospekt_NWG_LV.indd   30 15.08.14   08:57

42 43

 
WoolCare

 
Sport

Vilnai un delikātiem tekstilizstrādājumiem.
M.-Nr. 10218890

Elpojošam sporta apģērbam.
M.-Nr. 10216680

10 kapsulu iepakojums  
Mīkstinātājs

 
Booster

Īpaši piemērots frotē dvieļiem.

Mīkstinātājs AQUA
M.-Nr. 10215730

M.-Nr. 10215930

M.-Nr. 10216050

Visiem katalogā ietvertajiem veļas žāvētājiem.

M.-Nr. 10231890

M.-Nr. 10234580

M.-Nr. 10234580

Līdzeklis noturīgiem traipiem.
M.-Nr. 10218860  

žāvētājā
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(P) Miele Portugal, Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL) Miele Polen, Sp. z o. o., Warschau
(RO) Miele Rumänien, Appliances SRL, Otopeni
(ROK) Miele Korea, Ltd., Seoul
(RU) Miele Russland, OOO Miele CIS, Moskau
(S) Miele Schweden, AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Singapur, Pte. Ltd.,
(SK) Miele Slowakei, s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele Slowenien, d.o.o., Ljubljana
(SRB) Miele Serbien, d.o.o., Novi Beograd
(TR)  Miele Türkei, Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA) Miele Ukraine, LLC, Kiew
(UAE)  Miele Vereinigte Emirate, Appliances Ltd., Dubai
(USA) Miele USA, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)  Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg
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