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Miele. Immer Besser.

ZÁRUKA MIELE
5 ROKOV



•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	farba:	mangovo	červená

299 €

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	farba:	petrolejová

299 €

Complete C3 PowerLine* 
12032840	

Complete C3 Active*
12132980	

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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•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	flexibilná	hubica	na	vysávanie	škár	SFD	20
•	farba:	kari	žltá

309 €

Complete C3 Flex PowerLine* 
12032900	

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	podlahová	kefa	SBB	300-3
•	farba:	lotosová	biela

339 €

Complete C3 Parquet Active*
12133010	

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	podlahová	kefa	SBB	300-3
•	farba:	grafitovo	sivá

339 €

Complete C3 Parquet Active*
12133030	

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean	Plus
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	podlahová	kefa	SBB	300-3
•	šetrné	a	tiché	pojazdové	kolieska	DynamicDrive
•	farba:	námornícka	modrá

369 €

Complete C3 Parquet Powerline
12032870

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean	Plus
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	podlahová	kefa	SBB	400-3
•	šetrné	a	tiché	pojazdové	kolieska	DynamicDrive
•	farba:	obsidián	čierna

379 €

Complete C3 Parquet XL PowerLine
12032950

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean	Plus
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	podlahová	kefa	SBB	300-3
•	flexibilná	hubica	na	vysávanie	škár	SFD	20
•	šetrné	a	tiché	pojazdové	kolieska	DynamicDrive
•	farba:	petrolejová

379 €

Complete C3 Parquet Flex PowerLine
12032920

Testované  
na životnosť až 20 rokov**



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

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	HEPA	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	šetrné	a	tiché	pojazdové	kolieska	DynamicDrive
•	indikátor	prehriatia
•	komfortná	rukoväť	s	integrovaným	ovládaním
•	farba:	grafitovo	sivá

469 €

Complete C3 Comfort PowerLine
12032890

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	Active	AirClean	
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	turbokefa	STB	305-3
•	farba:	ostružinová

389 €

Complete C3 Cat&Dog Powerline
12032880

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	HEPA	AirClean	
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	komfortná	rukoväť	EcoComfort	s	integrovaným	

sacím	štetcom
•	farba:	lotosová	biela

369 €

Complete C3 Allergy Powerline
12032860

ZÁRUKA MIELE
5 ROKOV

… 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



Podlahové	vysávače	radu	Complete	C2

Podlahové	vysávače	radu	Compact	C2

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean	Plus
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	355-3
•	podlahová	kefa	SBB	400-3
•	farba:	grafitovo	sivá

319 €

Complete C2 Parquet XL PowerLine*
12035050

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

269 €

Complete C2 Tango
12034980

•	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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•	elektronická	regulácia	výkonu	otočným	voličom
•	originálne	vrecko	HyClean	FJM	s	objemom	3,5	l
•	komfortná	kompaktná	teleskopická	trubica
•	obojstranný	parkovací	systém	Compact
•	šetrné	pojazdové	kolieska,	3-bodové	riadenie
•	3-dielne	príslušenstvo	na	držiaku	VarioClip
•	komfortné	navíjanie	kábla
•	pohodlná	XXL	rukoväť
•	akčný	rádius	11	m
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•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	Active	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	turbokefa	STB	305-3
•	farba:	mangovo	červená

309 €
(dostupnosť	12/2022)

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	AirClean	Plus
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	355-3
•	podlahová	kefa	SBB	400-3
•	farba:	obsidián	čierna

309 €

Compact C2 Cat&Dog
12030520

Compact C2 Parquet XL PowerLine
12030540

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Testované  
na životnosť až 20 rokov**



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

Podlahový	vysávač	radu	Compact	C1

Podlahové	vysávače	radu	Classic	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	890	W
•	filter	AirClean	
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	355
•	farba:	mangovo	červená

239 €

Compact C1 Powerline*
10693490

•	elektronická	regulácia	výkonu	otočným	voličom
•	originálne	vrecko	HyClean	GN	s	objemom	4,5	l
•	pohodlná	XXL	rukoväť
•	komfortná	kompaktná	teleskopická	trubica
•	jednostranný	parkovací	systém
•	šetrné	pojazdové	kolieska,	3-bodové	riadenie
•	3-dielne	príslušenstvo	na	držiaku	VarioClip
•	akčný	rádius	9	m
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•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	800	W
•	filter	AirClean	
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	355-3,	

flexibilná	hubica	na	vysávanie	škár	SFD	20
•	farba:	lotosová	biela

209 €

Classic C1 Flex PowerLine*
12030020

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	800	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	355-3
•	farba:	mangovo	červená

199 €

Classic C1 PowerLine*
12030000

•	motor	PowerLine	s	max.	výkonom	800	W
•	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	355-3
•	podlahová	kefa	SBB	400-3
•	farba:	grafitovo	sivá

239 €

Classic C1 Parquet XL PowerLine*
12030040

Testované  
na životnosť až 20 rokov**

Testované  
na životnosť až 20 rokov**



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

Bezvreckové	vysávače	radu	Blizzard	CX1

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.

•	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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•	motor	Powerline	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	HEPA	AirClean	Lifetime
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	660-3
•	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

469 €

Blizzard CX1 Parquet Powerline
12034410

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

389 €

Blizzard CX 1 PowerLine*
12034360

•	motor	Powerline	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	HEPA	AirClean	Lifetime
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	660-3
•	podlahová	kefa	SBB	300-3
•	komfortná	rukoväť	s	integrovaným	riadením
•	šetrné	a	tiché	pojazdové	kolieska	DynamicDrive
•	3-dielne	príslušenstvo	–	sací	štetec	voľne	priložený
•	farba:	obsidián	čierna

549 €

Blizzard CX1 Comfort PowerLine
12034430

Testované  
na životnosť až 20 rokov**



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

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

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

TrackDrive
Vďaka kolieskam TrackDrive sa s Boost CX1 
manévruje jednoducho a ľahko a je schopný sa  
otočiť na mieste. Je bezpečné ho používať na scho-
doch, pretože kolieska TrackDrive bránia bočnému 
pohybu. Rovnako je Boost CX1 schopný prekonať 
drobné prekážky, ako sú káble a prahy.

Kompaktný	dizajn
Boost CX1 je najmenší bezvreckový vysávač Miele. 
Jeho kompaktný dizajn poskytuje tieto výhody: zaberá 
málo miesta, je bezpečné ho postaviť na schody a je 
priestorovo úsporný na uloženie.

Bezvreckové	vysávače	radu	Boost	CX1

•	elektronická	regulácia	výkonu	otočným	voličom
•	technológia	Vortex,	hygienické	oddeľovanie	prachu
•	pojazdové	kolieska	TruckDrive
•	kompaktné	rozmery	prístroja
•	objem	prachovej	nádoby	1,0	l
•	komfortná	teleskopická	trubica
•	akčný	rádius	10	mCH
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•	motor	Powerline	s	max.	výkonom	890	W
•	hygienický	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	3-dielne	príslušenstvo	–	VarioClip
•	farba:	grafitovo	sivá

319 €

•	motor	Powerline	s	max.	výkonom	890	W
•	hygienický	filter	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	3-dielne	príslušenstvo	–	VarioClip
•	farba:	lotosová	biela

319 €

Boost CX1 Active*
12133670

Boost CX1*
11666960

•	motor	Powerline	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	HEPA	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	podlahová	kefa	SBB	300-3
•	3-dielne	príslušenstvo	–	VarioClip
•	farba:	lotosová	biela

389 €

Boost CX1 Parquet
11666930

•	motor	Powerline	s	max.	výkonom	890	W
•	filter	HEPA	AirClean
•	univerzálna	podlahová	hubica	SBD	365-3
•	turbokefa	STB	305-3
•	3-dielne	príslušenstvo	–	VarioClip
•	farba:	obsidián	čierna

429 €

Boost CX1 Cat&Dog
11666940

Testované  
na životnosť až 20 rokov**



3D	Smart	Navigation
Ďalší vývoj inteligentnej navigácie umožňuje 
robotickým vysávačom najpresnejšie trojroz-
merné rozpoznávanie miestností pomocou 
systému stereokamier. Táto technológia tak 
zisťuje vzdialenosti od možných prekážok.

Quattro	Cleaning	Power
Pomocou extrémne hustých výkyvných boč-
ných kief bez problémov vyčistí okrajové 
priestory a rohy. Ani hrubé nečistoty nemajú 
žiadnu šancu. Kefový valec zachytáva tieto 
nečistoty, ktoré bočné ramená zametajú pod 
prístroj. Zvyšné jemné nečistoty sú nasávané 
pomocou silného prúdu vzduchu do zadného 
sacieho otvoru.

Carpet	Boost
Okrem systému Quattro Cleaning disponuje 
vysávač Scout RX3 i funkciou rozpoznania 
podlahovej krytiny Carpet Boost. Vďaka nej 
rozpozná, že ide po koberci a zvýši svoj výkon. 
Tak dosahuje prvotriedne zachytávanie prachu 
i na kobercoch.

Robotické	vysávače	Scout	RX3

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob

•	3D	Smart	navigation	–	optimálna	navigácia	prístroja	okolo	nábytku	
a	predmetov

•	Quattro	Cleaning	Power	systém
•	Carpet	Boost	–	rozpoznanie	podlahovej	krytiny
•	Furniture	Protection	–	funkcia	rozpoznania	nábytku
•	Senzory	proti	pádu
•	4	režimy	čistenia,	časovač
•	Ovládanie	pomocou	aplikácie,	Home	Mapping	–	obľúbené	/	blokované	oblasti
•	AirClean	Plus	filter,	objem	prachovej	nádoby	0,4	l
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•	Non-Stop	Power	–	120	m2	alebo	120	minút	
na	jedno	nabitie

•	doba	nabíjania	237	minút
•	farba:	bronzová	PearlFinish

709 €

Scout RX3 Runner*
11713560

•	Non-Stop	Power	–	65	m2	alebo	60	minút	
na	jedno	nabitie

•	doba	nabíjania	173	minút
•	farba:	obsidián	čierna

669 €

Scout RX3*
11713580

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

•	doba	nabíjania	237	minút
•	farba:	zlatoružová	PearlFinish

819 €

Scout RX3 HomeVision HD*
11713550



•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL
•	bezúdržbový	filter	Hygiene	Lifetime
•	doba	prevádzky	až	60	minút
•	farba:	lotosová	biela

579 €

•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL
•	bezúdržbový	filter	Hygiene	Lifetime
•	XS	nástenný	držiak
•	držiak	na	príslušenstvo
•	doba	prevádzky	až	60	minút
•	farba:	obsidián	čierna

459 €

•	digitálny	motor
•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL	
•	bezúdržbový	filter	HEPA	Lifetime
•	držiak	na	príslušenstvo
•	doba	prevádzky	až	60	minút
•	farba:	lotosová	biela

679 €

•	digitálny	motor
•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL	

s	osvetlením	BrilliantLight
•	bezúdržbový	filter	HEPA	Lifetime
•	držiak	na	príslušenstvo
•	dodatočný	akumulátor
•	dodatočná	nabíjacia	stanica
•	nadstavec	na	tvrdé	podlahy
•	doba	prevádzky	až	120	minút
•	farba:	infinity	sivá	PearlFinish

999 €

•	digitálny	motor
•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL	

s	osvetlením	BrilliantLight
•	bezúdržbový	filter	HEPA	Lifetime
•	držiak	na	príslušenstvo
•	ručná	elektrokefa	Electro	Compact
•	doba	prevádzky	až	60	minút
•	farba:	obsidián	čierna

749 €

•	digitálny	motor
•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL	
•	bezúdržbový	filter	HEPA	Lifetime
•	držiak	na	príslušenstvo
•	ručná	elektrokefa	Electro	Compact
•	dodatočný	akumulátor
•	doba	prevádzky	až	2×	60	minút
•	farba:	kašmírovo	sivá

839 €

•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL
•	bezúdržbový	filter	Hygiene	Lifetime
•	doba	prevádzky	až	60	minút
•	farba:	grafitovo	sivá

579 €

•	elektrokefa	Multi	Floor	XXL	
s	osvetlením	BrilliantLight

•	bezúdržbový	filter	HEPA	Lifetime
•	doba	prevádzky	až	60	minút
•	farba:	grafitovo	sivá

619 €

Triflex HX1 
11789520	

Triflex HX1 Active 
12139140	

Triflex HX2 
11789650	

Triflex HX2 Pro 
11789750

Triflex HX2 Cat&Dog 
11789680	

Triflex HX2 Performance 
11789710

Triflex HX1 
11789590	

Triflex HX1 Flash
12183900	

Akumulátorové	vysavače	Triflex



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	 16 €

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	 16 €

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	 60 €

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	 60 €

•	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	 16 €

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	 26 €

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	 40 €

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	 23 €

Filter AirClean Plus SF-AP 50



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

obj.	č.	7252280	 21 €

•	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	účinnosti	odporúčame	filter		

1×	za	rok	vymeniť
•	pre	vysávače	Boost	CX1

obj.	č.	11639210	 39 €

•	pre	zachytávanie	jemných	prachových	častíc
•	pre	zachovanie	účinnosti	odporúčame	filter	meniť	

raz	za	3	roky
•	pre	vysávače	Boost	CX1	

obj.	č.	11639250	 48 €

Hubica na čistenie matracov SMD 10

Filter HEPA AirClean SF HA 60

Filter jemného prachu CX FSF

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

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

obj.	č.	9660490	 24 €

•	efektívna	filtrácia	pre	mimoriadne	čistý	vzduch	
v	miestnosti

•	pre	zachovanie	účinnosti	odporúčame	filter		
1×	za	rok	vymeniť

•	pre	vysávače	Boost	CX1	
	

obj.	č.	11639240	 27 €

Kefa na čistenie výhrevných telies SHB 30 Hygienický filter AirClean SF HY 60

•	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	 99 €

Turbokefa STB 305-3

•	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	 70 €

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	 16 €

Sací štetec SSP 10

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

	

obj.	č.	7252100	 22 €

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	 26 €

Univerzálna kefa SUB 20

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

obj.	č.	9730770	 57 €

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

obj.	č.	7155710	 62 €

Podlahová kefa na tvrdé podlahy 
Hardfloor Twister

Podlahová kefa Parquet Twister (SBB 300-3)

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

obj.	č.	7101160	 76 €

Podlahová kefa Parquet Twister XL (SBB 400-3)

•	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.	11724180	 20 €

Univerzálne bočné kefy RX2 / RX3

•	pre	dôkladné	čistenie	rohov	a	okrajov	stien
•	s	kvalitnými	štetinami	z	umelých	vlákien
•	pre	použitie	na	kobercoch	s	krátkym	vlasom
•	obsah:	2	kefy	(ľavá	a	pravá)	

obj.	č.	10592090	 20 €

Univerzálne bočné kefy na koberce RX2 / RX3



Príslušenstvo

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

	

obj.	č.	10592080	 20 €

Filter AirClean Plus pre RX2 / RX3

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

s	krátkym	vlasom	

obj.	č.	10592100	 26 €

Súprava tesniacich líšt pre RX2 / RX3

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

s	krátkym	vlasom

obj.	č.	10592110	 26 €

•	balenie	obsahuje	-	jeden	pár	univerzálnych	bočných	
kief,	jeden	kefový	valec,	sadu	tesniacich	líšt	a	dva	
filtre	AirClean	Plus	
	

obj.	č.	11793930	 96 €

•	umožňuje	zdvojnásobiť	dobu	prevádzky	vysávača	
Triflex	
	

obj.	č.	11384710	 152 €

•	plisovaný	materiál	zadrží	jemné	čiastočky	prachu
•	odporúčame	meniť	každé	3–4	roky	

obj.	č.	11385020	 44 €

•	pripevnenie	držiaka	k	vysávaču	Triflex
•	až	pre	dve	príslušenstva

obj.	č.	11724560	 20 €

•	pre	efektívne	odstraňovanie	vlasov	a	zvieracích	
chlpov	z	čalúnenia	alebo	autosedačiek

•	šírka	16	cm
•	použitie	s	jednotkou	PowerUnit	samostatne

obj.	č.	11384950	 104 €

•	jemná	kefa	určená	pre	tvrdé	a	chúlostivé	podlahy	
	

obj.	č.	11724550	 48 €

•	pre	pohodlné	nabíjanie	akumulátora	nezávisle	
na	prístroji

•	umožňuje	súčasné	nabíjanie	druhého	akumulátora	

obj.	č.	11384900	 104 €

•	manuálne	čistenie	ComfortClean
•	plisovaný	materiál	zadrží	jemné	čiastočky	prachu
•	odporúčame	meniť	každé	3–4	roky

obj.	č.	11945240	 44 €

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

s	krátkym	vlasom	

obj.	č.	11724200	 26 €

Kefový valec pre RX2

Balík príslušenstva pre RX3

Akumulátor Li-Ion

Filter jemného prachu HX1

 
Držiak príslušenstva HX1 / HX2

Ručná elektrokefa

Kefa na tvrdé podlahy 
HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

Nabíjacia stanica

Filter jemného prachu HX1 Facelift / HX2

Kefový valec pre RX3

•	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	 28 €

Magnetická páska
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