
JUBILEJNÁ PONUKA
za atraktívne ceny

NOVINKA: SERIES 120

Vždy lepší,
už 120 rokov.

Miele. Immer Besser.
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Technológia Vortex
Silný čistiaci výkon: prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h sa stará o perfektné za-
chytenie hrubého a jemného prachu.

Hygienické vyprázdňovanie
Inovatívne oddeľovanie prachu: oddelené 
vyprázdňovanie hrubých a jemných nečistôt 
bez vírenia prachu.

Dokonalosť už 120 rokov

Komfortná rukoväť
S pôsobením páky: pohyblivé uchytenie ha-
dice uľahčuje manévrovanie s podlahovou 
hubicou.

Parketová hubica*
Mimoriadne šetrná, obratná a rýchla: jemné 
štetiny pre starostlivosť o vysokokvalitné cit-
livé podlahy. Flexibilná vďaka jedinečnému 
otočnému kĺbu.

*v závislosti od modelu

Čo začalo pred 120 rokmi, v tom pokračuje-
me dodnes, a to každý deň, s vášňou a ná-
padmi na inovácie. Vďaka tomu zostávame 
pri vývoji našich domácich spotrebičov ne-
ustále v pohybe a každý jeden diel podro-
bujeme hraničnej záťaži v rámci náročných 
testov kvality: pre ešte dlhšiu životnosť, per-
fektné výsledky a jednoduchú obsluhu. Vý-
sledkom sú domáce spotrebiče, ktoré sú 
u vás doma pripravené na všetky výzvy – 
nielen dnes, ale aj v priebehu ďalších rokov.



Bezvreckové vysávače Miele
Prehľad sortimentu

Typ/predajné označenie
Blizzard CX1 Series 120 
EcoLine

Blizzard CX1 Series 120 
Parquet PowerLine

Blizzard CX1 Series 120 
PowerLine

Motor EcoLine PowerLine PowerLine
Typ/označenie prístroja SKRP3 SKRF3 SKRF3
Prevedenie
Bezvreckový podlahový vysávač • • •
Komfort pri obsluhe
Elektronická regulácia sacieho výkonu 4-stupňový otočný volič 4-stupňový otočný volič 4-stupňový otočný volič
Spínač pre zapnutie/vypnutie elektrokefy na rukoväti – – –
Konektor pre elektrokefu – – –
Ergonomická rukoväť/rukoväť XXL •/– •/– •/–
Komfortná rukoväť/komfortná rukoväť Eco so sacím štetcom •/– •/– •/–
Komfortná rukoväť s integrovaným ovládaním/so SpotLight –/– –/– –/–
Systém Silence/Systém Silence plus •/– •/– •/–
Sacia trubica Komfortná teleskopická trubica Komfortná teleskopická trubica Komfortná teleskopická trubica
Parkovací systém pre prestávky vo vysávaní/ 
s automatickým vypínaním •/– •/– •/–
Parkovací systém jednostranný jednostranný jednostranný
Komfortné navíjanie kábla • • •
Hospodárnosť
Menovitý príkon vo W 550 890 890
Technické údaje
Max. výkon 550 890 890
Power Chip/Booster –/– –/– –/–
Pohyblivosť
Šetrné pojazdové kolieska na oceľových osiach • • •
Dynamic Drive/3-bodové riadenie/4-bodové riadenie –/–/• –/–/• –/–/•
Akčný rádius v m 11 11 11
Filtračný systém
Objem nádoby na prach v l 2,0 2,0 2,0
ComfortClean • • •
Vzduchový filter Hygienický filter Lifetime Hygienický filter Lifetime Hygienický filter Lifetime
Bezpečnosť
Spojovacia poistka pre podlahovú hubicu a rukoväť • • •
Dodávané príslušenstvo
3-dielne príslušenstvo integrovaný sací štetec voľný integrovaný sací štetec voľný integrovaný sací štetec voľný
Hubica na čalúnený nábytok/hubica na vysávanie škár •/• •/• •/•
Extradlhá hubica na vysávanie škár SFD 10/flexibilná SFD 20 –/– –/– –/–
Sací štetec s umelými štetinami/sací štetec s prírodnými štetinami –/– –/– –/–
Kefa na čistenie vykurovacích telies SHB 20/ 
hubica na čistenie matracov SMD 20 –/– –/– –/–
Široká hubica na čalúnený nábytok SPD 10/ 
Flexibilná sacia hadica SFS 10 –/– –/– –/–
Univerzálna kefa/hubica –/– –/– –/–
Podlahová hubica SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Turbokefa – – –
Ručná turbokefa – – –

Podlahová kefa –
Kefa na parkety Parkett Twister 
SBB 300-3 –

Elektrokefa – – –
Farba Grafitová sivá Obsidián čierna Grafitová sivá
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