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Miele. Immer Besser.

ZÁRUKA MIELE
5 ROKOV pri zakúpení spolu 

s XXL balením vreciek



Complete C3 Score Black*
41GDF342SEE 

Complete C3 Score Red* 
41GDF341SEE 

Complete C3 Cat&Dog Powerline
41GEF430SEE

Complete C3 Parquet Powerline*
41GSF331SEE

Complete C3 Allergy Powerline
41GFF430SEE

Complete C3 Performance Ecoline*
41GSH430SEE

Complete C3 Performance Parquet Ecoline*
41GSH431SEE

Complete C3 Series 120 Parquet Powerline* 
41GDF338SEE 

Podlahové vysávače radu Complete C3

• elektronická regulácia výkonu tlačidlami +/-
• svetelný displej pre indikáciu výkonu
• originálne vrecko HyClean GN s objemom 4,5 l
• komfortná teleskopická trubica
• obojstranný parkovací systém
• šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
• 3-dielne integrované príslušenstvo
• komfortné navíjanie kábla
• ochranná lišta
• akčný rádius 12 m
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Testované  
na životnosť až 20 rokov**

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean
• univerzálna podlahová hubica SBD 290
• podlahová kefa SBB 300-3
• komfortná rukoväť
• farba: grafitovo šedá

289 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter Active AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 290, 

hubica SID 10
• turbokefa STB 305-3
• farba: ostružinová

299 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean Plus
• univerzálna podlahová hubica SBD 290
• podlahová kefa SBB 300-3
• šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
• farba: námornícka modrá

279 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter HEPA AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 290,  

hubica SID 10
• komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným  

sacím štetcom
• farba: lotosová biela

289 €

• motor Ecoline s max. výkonom 800 W
• filter AirClean Plus
• univerzálna podlahová hubica SBD 290, 

hubica SID 10
• komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným 

sacím štetcom
• farba: kovová modrá

279 €

• motor Ecoline s max. výkonom 800 W
• filter AirClean Plus
• univerzálna podlahová hubica SBD 290
• podlahová kefa SBB 300-3, hubica SID 10
• komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným 

sacím štetcom
• farba: ostružinová

319 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean
• univerzálna podlahová hubica SBD 290
• farba: obsidián čierna

239 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean
• univerzálna podlahová hubica SBD 290
• farba: ostružinová

239 €



Complete C3 TotalCare Ecoline
41GJP335SEE

Complete C3 Electro Ecoline
41GFP333SEE

• motor Ecoline s max. výkonom 550 W
• funkcia Boost
• filter HEPA AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 660
• široké príslušenstvo 

(SBB 300, STB 101, SFD 10, SUB 20)
• šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
• farba: havana hnedá

379 €

• motor Ecoline s max. výkonom 550 W + 150 W
• spínač pre elektrokefu na rukoväti
• komfortná rukoväť
• filter HEPA AirClean 
• kontrolka tepelnej ochrany
• univerzálna podlahová hubica SBD 290
• elektrokefa SEB 228
• farba: bronzová PearlFinish

599 €

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob
** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Complete C2 Powerline*
41FAF300SEE

Compact C2 Excellence Ecoline
41DRP435SEE

Complete C2 Parquet Powerline*
41FRF330SEE

Compact C2 Parquet Powerline*
41DRF430SEE

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Podlahové vysávače radu Complete C2

• elektronická regulácia výkonu otočným voličom
• originálne vrecko HyClean GN s objemom 4,5 l
• nerezová teleskopická trubica
• obojstranný parkovací systém
• šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
• 3-dielne integrované príslušenstvo
• ochranná lišta
• akčný rádius 10 m
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• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• farba: mangovo červená

219 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean Plus
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• podlahová kefa SBB 300-3
• farba: lotosová biela

239 €

• motor Ecoline s max. výkonom 550 W
• filter AirClean Plus
• univerzálna podlahová hubica SBD 660
• farba: mangovo červená

229 €

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean Plus
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• podlahová kefa SBB 300-3
• farba: petrolejová

289 €

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Podlahové vysávače radu Compact C2

• elektronická regulácia výkonu otočným voličom
• originálne vrecko HyClean FJM s objemom 3,5 l
• systém Silence
• komfortná kompaktná teleskopická trubica
• obojstranný parkovací systém Compact
• šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
• 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
• komfortné navíjanie kábla
• akčný rádius 11 m
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Compact C1 Powerline*
41CAF300SEE

Classic C1 Powerline*
41BAF300SEE

Classic C1 Ecoline*
41BAP314SEE

Classic C1 Parquet Powerline*
41BAF335SEE

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• farba: mangovo červená

189 €

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Podlahový vysávač radu Compact C1

• elektronická regulácia výkonu otočným voličom
• originálne vrecko HyClean FJM s objemom 3,5 l
• nerezová teleskopická trubica
• jednostranný parkovací systém 
• šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
• 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
• akčný rádius 9 mCH
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• motor Powerline s max. výkonom 800 W
• filter AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• farba: mangovo červená

179 €

• motor Ecoline s max. výkonom 550 W
• filter AirClean
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• farba: kovová modrá

159 €

• motor Powerline s max. výkonom 800 W
• filter AirClean
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• podlahová kefa SBB 300-3
• farba: lotosová biela

189 €

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Podlahové vysávače radu Classic C1

• elektronická regulácia výkonu otočným voličom
• originálne vrecko HyClean GN s objemom 4,5 l
• komfortná kompaktná teleskopická trubica
• jednostranný parkovací systém 
• šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
• 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
• akčný rádius 9 mCH
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* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob
** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



• motor Ecoline s max. výkonom 550 W
• filter AirClean 
• univerzálna podlahová hubica SBD 355
• farba: grafitovo šedá / chilli červená

179 €

• motor Ecoline s max. výkonom 550 W
• filter AirClean Plus
• nerezová teleskopická trubica
• univerzálna podlahová hubica SBD 660
• držiak na príslušenstvo
• farba: chilli červená

189 €

Swing H1 Ecoline*
41AAP313SEE – šedá
41AAP317CE – červená 

Swing H1 Excellence Ecoline*
41ACP333SEE

… pri zakúpení spolu
s XXL balením vreciek.

Pokiaľ si u autorizovaného predajcu Miele zakúpite akýkoľvek vreckový podlahový vysávač Miele a súčasne XXL balenie1) originálnych vreciek  
Miele HyClean 3D Efficiency alebo tyčový vysávač Miele súčasne so 4 baleniami vreciek HyClean KK a následne sa zaregistrujete, získate na svoj 
vysávač Miele 5-ročnú záruku zdarma.

Predĺžte si záruku
vysávača Miele na 5 rokov…

1) XXL balenie obsahuje 16 originálnych vreciek Miele HyClean, 4 AirClean filtre a 4 motorové filtre

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Tyčové vysávače radu Swing H1

• regulácia výkonu 2-stupňovým posuvným voličom
• originálne vrecko HyClean KK s objemom 2,5 l
• nerezová trubica
• protisklzová rukoväť s otvorom na zavesenie
• 2-dielne príslušenstvo 
• akčný rádius 9 mCH
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ZÁRUKA MIELE
5 ROKOV



• motor Ecoline s max. výkonom 550 W
• filter HEPA AirClean Lifetime
• univerzálna podlahová hubica SBD 660
• podlahová kefa SBB 400-3
• komfortná rukoväť s integrovaným riadením
• šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
• 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
• farba: lotosová biela

499 €

Blizzard CX1 Comfort Ecoline*
41KMP331SEE

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• filter HEPA AirClean Lifetime
• univerzálna podlahová hubica SBD 660
• podlahová kefa SBB 300-3
• komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným 

sacím štetcom
• šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
• 3-dielne integrované príslušenstvo
• farba: kovová modrá

399 €

Blizzard CX1 Parquet Powerline*
41KCF332SEE

• motor Powerline s max. výkonom 890 W
• hygienický filter Lifetime
• univerzálna podlahová hubica SBD 660
• 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
• farba: mangovo červená

329 €

Blizzard CX1 Red Powerline*
41KRF330SEE

Inovatívne oddeľovanie prachu
Oddelené vysypanie hrubých nečistôt a jemného  
prachu zaisťuje hygienické vyprázdňovanie nádobky.

Funkcia ComfortClean
Špeciálne snímače kontrolujú Gore® CleanStream® 
filter jemného prachu, ktorý sa v prípade potreby čistí 
celkom automaticky.

Miele technológia Vortex
Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaistí 
perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného 
prachu.

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Bezvreckové vysávače radu Blizzard CX1

• elektronická regulácia výkonu otočným voličom
• technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
• funkcia ComfortClean
• objem prachovej nádoby 2,0 l
• komfortná teleskopická trubica
• jednostranný parkovací systém
• šetrné pojazdové kolieska, 4-bodové riadenie
• komfortné navíjanie kábla
• akčný rádius 11 m
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* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob
** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Scout RX2*
41LQL000EU

Scout RX2 Runner*
41LQL010EU 

Scout RX2 Home Vision*
41LQL030EU

Robotické vysávače Scout RX2

• vyčistí ťažko dostupné miesta vďaka systému 3D Smart Navigation
• systém Quattro Cleaning Power
• Corner Brush – efektívne vysávanie v rohoch a pozdĺž stien
• technológia rozpoznania nábytku
• senzory proti pádu
• 4 režimy čistenia, časovač
• prispôsobenie výške koberca 17 mm
• ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
• filter AirClean Plus, objem nádoby na prach 0,4 l
• výška 85 mm
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• Non-Stop Power – 60 minút alebo až 80 m2  
na jedno nabitie

• doba nabíjania: 150 min.

769 €

• Non-Stop Power – 120 minút alebo až 150 m2  
na jedno nabitie

• doba nabíjania: 180 min.

839 €

• funkcie Home Vision: živý prenos obrazu z kamery
• Non-Stop Power – 120 minút alebo až 150 m2  

na jedno nabitie
• doba nabíjania: 180 min.

899 €

3D Smart Navigation
Dve čelné kamery umožňujú robotickému vysá-
vaču Scout RX2 vysoko presné trojrozmerné 
rozpoznanie predmetov. Zisťujú automaticky 
vzdialenosť od možných prekážok a bezpečne 
ho navigujú okolo nich.

Quattro Cleaning Power
4-stupňový čistiaci systém (výkyvné bočné 
kefy, kefový valec, sací otvor a silný motor) 
so 4 režimami čistenia pre perfektné zachytenie 
prachu.

MobileControl
Pomocou aplikácie Miele Scout RX2 možno 
prístroj pohodlne ovládať odkiaľkoľvek cez 
smartfón alebo tablet.

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob



Príslušenstvo

• filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čiastočiek
• najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
• dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka techno-

lógii 3D
• automatický prachový uzáver
• obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 

1 filter AirClean
• pre vysávače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 9917710 13,50 €

Originálne vrecká Miele HyClean FJM 3D Efficiency

• filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čiastočiek
• najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
• obsah: 5 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 

1 filter AirClean
• pre vysávače Swing H1

obj. č. 10123260 13,50 €

Originálne vrecká Miele HyClean KK

• filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čiastočiek
• najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
• dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka techno-

lógii 3D
• automatický prachový uzáver
• obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 motorové filtre, 

4 filtre AirClean
• pre vysávače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 10408420 53,50 €

XXL balenie originálnych vreciek 
Miele HyClean FJM 3D Efficiency

• filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čiastočiek
• najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
• dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka techno-

lógii 3D
• automatický prachový uzáver
• obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 motorové filtre, 

4 filtre AirClean
• pre vysávače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 10408410 55,50 €

• filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čiastočiek
• najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
• dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka techno-

lógii 3D
• automatický prachový uzáver
• obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 

1 filter AirClean
• pre vysávače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 9917730 13,90 €

XXL balenie originálnych vreciek 
Miele HyClean GN 3D Efficiency

Originálne vrecká Miele HyClean GN 3D Efficiency

• s aktívnym uhlím pre efektívne pohlcovanie  
nepríjemných pachov

• ideálny pre majiteľov domácich zvierat
• s indikáciou výmeny filtra Timestrip
• pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 

1× za rok vymeniť
• obsah: 1 filter
• pre vysávače radu Complete C2–C3, 

Compact C1–C2

obj. č. 9616110

• pre vysávače radu Classic C1, Complete C1 
a Dynamic U1

obj. č. 9616080 23 €

Filter Active AirClean SF-AA 50 (na obr.)

Filter Active AirClean SF-AA 30

• ideálny pre alergikov na domáci prach, ≥ 99,95 % 
schopnosť zadržiavania prachu

• klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
• s indikáciou výmeny filtra Timestrip
• pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 

1× za rok vymeniť
• obsah: 1 filter
• pre vysávače radu Complete C2–C3, 

Compact C1–C2

obj. č. 9616280

• pre vysávače radu Classic C1, Complete C1 
a Dynamic U1

obj. č. 9616270 35 €

Filter HEPA AirClean SF-HA 50 (na obr.)

Filter HEPA AirClean SF-HA 30

• efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch 
v miestnosti

• pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 
1× za rok vymeniť

• obsah: 1 filter
• pre vysávače radu Complete C2–C3, 

Compact C1–C2

obj. č. 10107860 21 €

Filter AirClean Plus SF-AP 50



• na čistenie ťažko dostupných priestorov medzi 
lôžkom a matracom alebo medzi sedacími matracmi 
čalúneného nábytku

obj. č. 7252280 17 €

Hubica na čistenie matracov SMD 10

• na čistenie rebier výhrevných telies, vetracích  
mriežok a podobných škár

• bezproblémové použitie v kombinácii so všetkými 
Miele hubicami na vysávanie škár

obj. č. 9660490 15 €

Kefa na čistenie výhrevných telies SHB 30

• na rýchle vyčistenie čalúneného nábytku, matracov 
a autosedačiek

• pomocou kefového valca poháňaného sacím systé-
mom odstránite žmolky a zvieracie chlpy

• šírka 16 cm

obj. č. 7252850 60 €

Ručná turbokefa Turbo Mini STB 101

• s prírodnými štetinami pre mimoriadne šetrné 
čistenie citlivých povrchov

• flexibilne nastaviteľný otočný kĺb
• kompatibilný so všetkými vysávačmi Miele

obj. č. 7132710 19 €

Sací štetec SSP 10

• ideálna na ťažko dostupné a úzke medzipriestory
• dĺžka 56 cm

obj. č. 7252100 18 €

Flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20

• na ľahké vysávanie ťažko dostupných plôch
• možné pripojiť na rukoväť, saciu trubicu alebo 

hadicu
• s otočným kĺbom a ochrannou lištou

obj. č. 7475870 22 €

Univerzálna kefa SUB 20

Príslušenstvo

• s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
• s otočným kĺbom
• šírka 41 cm

obj. č. 7101160 57 €

Podlahová kefa Parquet Twister XL (SBB 400-3)

• zaručuje uskladnenie vysávača bez zápachu 
a prachu aj bez sacej hadice

obj. č. 6622030 4 €

Hygienický uzáver SHV 10

• pre vysávače vybavené filtrom AirClean

obj. č. 7782945 (pre vysávače radu Complete C3)
obj. č. 5986973  (pre vysávače radu Compact C1–C2, 

Complete C2)
obj. č. 4695110 (pre vysávače radu Swing H1)

 8 €

Filtračná mriežka k filtru AirClean

• na čistenie tvrdých podláh
• so štetinami z umelých vlákien
• s otočným kĺbom

obj. č. 9730770 46 €

• s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
• s otočným kĺbom
• šírka 31 cm

obj. č. 7155710 46 €

• na jednoduché a dôkladné čistenie kobercov 
s krátkym vlasom

• vďaka poháňanému kefovému valcu je vhodná na 
odstraňovanie vlákien, vlasov a zvieracích chlpov

obj. č. 10455360 87 €

Podlahová kefa na tvrdé podlahy 
Hardfloor Twister

Podlahová kefa Parquet Twister (SBB 300-3) Turbokefa STB 305-3



• odstraňuje aj komplikované nečistoty
• s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
• pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch 

s krátkym vlasom

obj. č. 10592110 23 €

Kefový valec pre RX2

• na vymedzenie plôch, ktoré nemá robotický vysávač 
vysávať (napr. na ohraničenie miestností alebo 
kobercov)

• vhodná pre všetky robotické vysávače Miele
• obsah: 4× 1 m magnetickej pásky

obj. č. 10802450 18 €

Magnetická páska

• 2-stupňový filtračný systém spoľahlivo zachytí prach
• pre čistý vzduch v miestnosti

obj. č. 10592080 17 €

Filter AirClean Plus pre RX2

• pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
• s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
• pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch 

s krátkym vlasom
• obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 10592090 17 €

Bočné kefy pre RX2

• na efektívne a spoľahlivé zachytenie prachu
• pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch 

s krátkym vlasom

obj. č. 10592100 23 €

Súprava tesniacich líšt pre RX2



Uvedené ceny sú odporúčané predajné ceny vrátane DPH. © Miele & Cie. KG / Chyby a zmeny vyhradené / SK 6/2020
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(B)  N   .V. Miele S.A., Mollem

(CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario

(CH) Miele AG, Spreitenbach

(CL)  Miele Ltda., Santiago de Chile

(CN)  Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai

(CZ)  Miele, spol. s r.o., Brno

(DK)  Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen

(E)  Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid

(EST)  Miele OÜ, Tallinn

(F)  Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris

(FIN)  Miele Oy, Vantaa/Helsinki

(GB)  Miele Company Ltd., Abingdon

(GR)  Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen

(H)  Miele Kft., Budapest

(HK)  Miele Hong Kong Ltd., Hongkong

(HR)  Miele d.o.o., Zagreb

(I)  Miele Italia G.m.b.H., Eppan

(IND)  Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi

(IRL)  Miele Ireland Ltd., Dublin

(J)  Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio

(KZ)  Miele LLP, Almaty

(L)  Miele s.à.r.l., Luxemburg

(LT)  Miele Appliances UAB, Vilnius

(LV)  Miele SIA, Riga

(MAL) Miele Sdn Bhd, Malaysia

(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexiko City

(N) Miele AS, Rud/Oslo

(NL) Miele Nederland B.V., Vianen

(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland

(P) Miele Portuguesa Lda.,

 Carnaxide/Lissabon

(PL)  Miele Sp. z o. o., Warschau

(RO)  Miele Appliances SRL, Otopeni

(ROK)  Miele Korea Ltd., Seoul

(RU)  OOO Miele CIS, Moskau

(S)  Miele AB, Solna/Stockholm

(SGP)  Miele Pte. Ltd., Singapur

(SLO)  Miele d.o.o., Ljubljana

(SRB)  Miele d.o.o., Belgrad

(TR)  Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul

(UA)  Miele LLC, Kiew

(UAE)  Miele Appliances Ltd., Dubai

(USA)  Miele, Inc., Princeton/New Jersey

(ZA)  Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Istota originálu

Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike


