
Compact C2

Dulkių siurblys Complete C3

Complete C3 Brilliant 
 EcoLine SGSH1
• Didelė siurbimo galia, variklio galia - 

800 W
• Saugo jautrias kietas grindis – lankstus 

Parquet Twister XL šepetys
• Ypač ekonomiškas ir valo kruopščiai 

su EcoTeQ antgaliu grindims
• Ypač tylus ir tausojantis DynamicDrive 

ratukai
• Apšviečia kiekvieną kampą - Comfort 

rankena su Spotlight
• PowerChip sistema
• ES energijos lentelė: A/A/A/C*

Dulkių siurblys Complete C3

„Miele“ dulkių siurblys
Galioja nuo 2016 m. sausio mėnesio

Complete C3 Electro Plus 
EcoLine SGSH2
• El. energiją taupantis siurbimas, 

variklio galia - 800 W
• Universalus naudojimas – antgalis 

grindims su FiberTeQ padu
• Geriausia kilimų priežiūra – reguliuojamo 

aukščio el. šepetys su šviesos diodais
• Efektyviai neutralizuojami kvapai –Active 

AirClean Plus filtras
• Comfort rankena
• ES energijos lentelė: A/A/A/A*

Complete C3 HEPA 
PowerLine SGFC0 
• Didelė siurbimo galia, variklio galia -   

1 600 W 
• Ypač ekonomiškas ir kruopštus su 

EcoTeQ antgaliu grindims
• Maksimaliai švarus oras -  HEPA 

AirClean filtras
• Pritaikomas individualus darbo aukštis 

– nerūdijančiojo plieno teleskopinis 
vamzdis

• Nebūtina lankstytis dėl Plus/Minus 
galios valdymo koja

• ES energijos lentelė: G/A/B/D*

Complete C3 Parquet 
PowerLine SGSE1
• Didelė siurbimo galia, variklio galia -   

1 200 W
• Universalus naudojimas – antgalis 

grindims su FiberTeQ padu
• Saugo jautrias kietas grindis – lankstus 

Parquet Twister šepetys
• Ypač tylus ir tausojantis – DynamicDrive 

ratukai
• Nebūtina lankstytis dėl Plus/Minus 

galios valdymo koja
• Ypač švarus patalpų oras -  

AirCleanPlus filtras
• ES energijos lentelė: D/A/A/C*

Complete C3 Cat & Dog 
PowerLine SGEE1
• Didelė siurbimo galia, variklio galia -  

1 200 W 
• Ypač ekonomiškas ir kruopštus su 

EcoTeQ antgaliu grindims
• Patikimai pašalina plaukus ir 

pūkelius - Turbo šepetys
• Efektyviai neutralizuojami kvapai – 

Active AirClean filtras
• Nebūtina lankstytis dėl Plus/Minus 

galios valdymo koja
• ES energijos lentelė: D/B/A/B*

Dulkių siurblys Compact C2

Compact C2 
EcoLine SDAG1
• Didelė siurbimo galia, variklio galia - 800 W
• Universalus naudojimas  - antgalis  

grindims su FiberTeQ padu
• Lengvas - 6,5 kg kartu su siurbimo priedais
• Užima mažai vietos dėl Compact sistemos
• Labai gerai sulaiko dulkes - AirClean filtras
• Nesudėtingas dulkių siurbimas  dideliuose 

plotuose - 10 m siurbimo spindulys
• ES energijos lentelė: A/B/B/D*

Dulkių siurblys 
Classic C1Dulkių siurblys Classic C1

Classic C1 
 PowerLine SBAD0
• Didelė siurbimo galia, variklio galia -  

1 400 W
• Universalus naudojimas – antgalis 

grindims su FiberTeQ padu
• Ypač lengvas, 5,8 kg kartu su siurbimo 

priedais
• Didelis pasiekiamumas ir komfortas, 

kurį suteikia XXL rankena
• Labai gerai sulaiko dulkes - AirClean 

filtras
• ES energijos lentelė: F/B/D/D*

Classic C1 Junior 
PowerLine SBAD0
• Didelė siurbimo galia, variklio galia -  

1 400 W
• Universalus naudojimas – antgalis 

grindims su FiberTeQ padu
• Ypač lengvas, 5,8 kg kartu su siurbimo 

priedais
• Labai gerai sulaiko dulkes - AirClean 

filtras
• ES energijos lentelė: F/B/D/D*

*  Vertės pagal ES energijos lentelę: 
Energijos taupymas / Dulkių emisija / Kietų grindų valymas / Kiliminių dangų valymas** Akcinis modelis, rekomenduojama kaina, atsiimant kasoje, įskaitant PVM

Scout RX1 Red SJQL0
• Sunkiai prieinamų vietų valymas - 

Smart Navigation
• Šlavimas, valymas ir siurbimas su 

Triple Cleaning sistema
• Ypač ilgas akumuliatoriaus veikimo 

laikas - Non-Stop Power sistema
• Baldų apsauga - Furniture   Protection 

technologija
• Valymas iki paskutinio kampo - 

Advanced Corner Cleaning

Dulkių siurblys-robotas  Scout RX1

Dulkių siurblys-robotas Scout RX1

Scout RX1 SJQL0
• Sunkiai prieinamų vietų valymas - Smart 

Navigation
• Šlavimas, valymas ir siurbimas su Triple 

Cleaning sistema
• Ypač ilgas akumuliatoriaus veikimo 

laikas - Non-Stop Power sistema
• Baldų apsauga - Furniture   Protection 

technologija
• Valymas iki paskutinio kampo - 

Advanced Corner Cleaning

Priedai

Priedai

GN HyClean 3D Original 
 „Miele“ dulkių maišeliai
• Filtruoja daugiau nei 99,9 % smulkių 

dulkių dalelių
• Didelis efektyvumas siurbiant maža galia
• Ilgesnis naudojimo laikas dėl dulkių 

maišelio 3D technologijos
• Švarus maišelio keitimas dėl 

automatinio maišelio uždarymo
• Turinys: 4 dulkių maišeliai,
• 1 variklio apsauginis filtras, 1 išeinančio 

oro filtras

FJM Hyclean 3D Original 
„Miele“ dulkių maišeliai 
• Filtruoja daugiau nei 99,9 % smulkių 

dulkių dalelių
• Didelis efektyvumas siurbiant maža galia
• Ilgesnis naudojimo laikas dėl dulkių 

maišelio 3D technologijos
• Švarus maišelio keitimas dėl 

automatinio maišelio uždarymo
• Turinys: 4 dulkių maišeliai,
• 1 variklio apsauginis filtras, 1 išeinančio 

oro filtras

SB KK Original 
„Miele“ dulkių maišeliai 
• Filtruoja daugiau nei 99,9 % dulkių 

dalelių
• Nepraleidžiamos dulkių dalelės dėl 

tikslios formos
• Naudojant AirClean išeinančio oro 

filtrą, užtikrinamas švarus patalpos 
oras

• Turinys: 5 dulkių maišeliai,
• 1 variklio apsauginis filtras, 1 

išeinančio oro filtras

SBB 400-3 Parquet Twister XL 
šepetys parketui 
• Minkšti natūralūs šereliai lengvai ir 

švelniai slysta grindimis
• Dėl 41 cm pločio greitai išsiurbsite ir 

didelius paviršius
• Išskirtinis sukamas / lenkiamas sujun-

gimas dideliam judėjimo lankstumui

SBB 300-3 Parquet Twister 
šepetys parketui
• Ypač lankstus ir greitas dėl 

išskirtinio sukamo / lenkiamo 
sujungimo

• Be problemų pasiekia mažas 
nišas ir kampus

• Minkšti natūralūs šereliai lengvai ir 
švelniai slysta grindimis

U HyClean Original 
„Miele“ dulkių maišeliai 
• Filtruoja daugiau nei 99,9 % smulkių 

dulkių dalelių
• Nepraleidžiamos dulkių dalelės dėl 

tikslios formos
• Švarus maišelio keitimas dėl 

automatinio maišelio uždarymo
• Turinys: 4 dulkių maišeliai,
• 1 variklio apsauginis filtras, 1 

išeinančio oro filtras

STB 101 
Platus Mini Turbo šepetys
• Nėra atskiros jungties, tiesioginė 

pavara, naudojant siurbimo srovę
• Platus siurbimo antgalis (16 cm)
• Siurbiant neprikimba prie kilimų dėl 

šalutinių oro sklendžių

STB 20 
Kompaktiškas Mini Turbo šepetys
• Su lenkiamu sujungimu lanksčiai prita-

ikant prie siurbimo situacijos
• Pasirinktinai galima dėti ant rankenos, 

siurbimo vamzdžio arba žarnos
• Sustiprintas kraštelis, skirtas atlaisvinti 

įsisenėjusius nešvarumus
• Ergonominis, tinka
• kairiarankiams ir dešiniarankiams

SSP 10 
Siurbimo antgalis su lanksčiu 
sukamu sujungimu 
• Su lanksčiu reguliuojamu sukamu 

sujungimu
• Minkštu krašteliu nenubraižomi baldai
• Galima dėti tiesiogiai ant visų „Miele“ 

dulkių siurblių rankenų
• Su natūraliais šereliais ypač atsargiam 

valymui

STB 205-3 
Didelis Turbo šepetys
• Siurbiant neprikimba prie kilimų dėl 

šalutinių oro sklendžių
• Nėra atskiros jungties, tiesioginė 

pavara, naudojant siurbimo srovę
• Neištraukiamas kilimų pluoštas

SFD 10 
Ilgas antgalis siūlėms
• 30 cm pasiekiamumas – idealiai tinka 

ilgoms, siauroms siūlėms ir plyšiams
• Galima dėti tiesiogiai ant visų „Miele“ 

dulkių siurblių rankenų
• Puikiai tinka valyti džiovyklių sietelius

SFD 20 
Lankstus lenkiamas antgalis siūlėms
• 55 cm pasiekiamumas – idealiai 

tinka įprastai sunkiai pasiekiamiems 
plyšiams

• Lanksti lenkiama vidurinioji dalis, 
skirta valyti lenktas nišas

• Galima dėti tiesiogiai ant visų 
• „Miele“ dulkių siurblių rankenų

SFS 10 
Lankstus siurbimo žarnos 
pailginimas
• Esant poreikiui, papildomai 

ištraukiama žarna
• Po siurbimo galima vėl praktiškai 

sustumti žarnos įvorėje
• Paprastai įstatomas tarp rankenos ir 

siurbimo žarnos

SHB 30 šepetys radiatoriams
• Dėl plokščios formos greitai 

pašalinamos dulkės iš tarpų
• Paprastas naudojimas kombi-

nuojant kartu su visais „Miele“ 
antgaliais siūlėms

• Stabilūs tvirti dirbtinio pluošto 
šereliai
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SMD 10  antgalis čiužiniams
• Pūkelių pakėlikliai, esantys apatinėje 

pusėje, pašalinti pūkelius ir plaukus
• Maži matmenys siauroms tarpinėms 

erdvėms
• Galima dėti tiesiogiai ant visų „Miele“ 

dulkių siurblių rankenų

SPD 10 
Platus minkštų baldų antgalis
• Lenkiamas antgalis lanksčiam 

naudojimui
• Platūs pūkelių pakėlikliai, esantys 

apatinėje pusėje, pašalina net ir 
plaukus

• Galima dėti tiesiogiai ant visų „Miele“ 
dulkių siurblių rankenų

SHV 10 
Higieniškas dulkių siurblio dangtelis
• Su aktyvintųjų anglių padėklu, skirtu 

filtruoti kvapus
• Paprasta keitimas – higienišką 

dangtelį būtina keisti tik kartą per 
metus

• Su praktiška jungtimi, skirta uždėti 
ant siurbimo žarnos

SF HA 50 
HEPA AirClean filtras
• Idealiai tinka namų dulkėms 

alergiškiems žmonėms, 
• sulaiko ≥ 99,95 % dulkių. 
• HEPA klasė 13 pagal EN 1822/2011 
• Su Timestrip® filtro keitimo rodmeniu
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, būtina 

kartą per metus keisti filtrą
• Turinys: 1 filtras

SF AA 50 
Active AirClean filtras
• Su aktyvintosiomis anglimis: idealiai 

tinka gyvūnų turėtojams ir
• rūkantiems
• Saugiai uždaro dulkes
• Su Timestrip® filtro keitimo 

rodmeniu
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, 

būtina kartą per metus keisti filtrą 
• Turinys: 1 filtras

SF AP 50 
AirClean Plus filtras
• Saugiai uždaro dulkes
• Po siurbimo patalpos oras yra 

švaresnis nei anksčiau
• Su Timestrip® filtro keitimo 

rodmeniu
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, 

būtina kartą per metus keisti filtrą 
• Turinys: 1 filtras

SF SAC 20/30 
3 AirClean filtrai
• Saugiai uždaro dulkes
• Po siurbimo patalpos oras yra 

švaresnis nei anksčiau
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, būtina 

kartą per metus keisti filtrą
• Turinys: 3 filtras

SF SAC 10 
3 AirClean filtrai
• Saugiai uždaro dulkes
• Po siurbimo patalpos oras yra 

švaresnis nei anksčiau
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, 

būtina kartą per metus keisti filtrą
• Turinys: 3 filtras

RX-MB 4 
Magnetinė juosta
• Laikinam ar nuolatiniam atskyrimui
• Pavyzdžiui, norint atskirti patalpas 

arba kilimus
• Turinys: 4 x 1 metras magnetinė 

juosta, klijavimo juosta

RX-SAC 1 
4 AirClean filtrai
• Dulkių dalelių filtravimas iš įsiurbto 

oro
• Variklio apsauga, išsaugant valymo 

galią
• Turinys: 4 filtras

RX-SB 2 
Šoniniai šepečiai
• Su kokybiškais, tvirtais dirbtinio 

pluošto šereliais
• Skirti naudoti ant kietų grindų ir 

trumpo pluošto kilimų
• Turinys: 2 šepečiai (IX kairėje ir IX 

dešinėje)

SUB 20 
Lankstus reguliuojamas universalus 
šepetys
• Du reguliuojami sukami sujungimai
• Minkštas kraštelis, siekiant 

nesubraižyti baldų
• Tankūs natūralūs šereliai švelniam 

valymui
• Galima dėti tiesiogiai ant visų „Miele“ 

dulkių siurblių rankenų
• Pasirinktinai galima dėti ant rankenos, 

siurbimo vamzdžio arba žarnos

SF HA 30 
HEPA AirClean filtras
• Idealiai tinka namų dulkėms 

alergiškiems žmonėms,
• sulaiko ≥ 99,95 % dulkių.
• HEPA klasė 13 pagal EN 1822/2011
• Su Timestrip® filtro keitimo rodmeniu
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, 

būtina kartą per metus keisti filtrą 
Turinys: 1 filtras

SF H 10 
AirClean Plus filtras
• Saugiai uždaro dulkes
• Po siurbimo patalpos oras yra 

švaresnis nei anksčiau
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, būtina 

kartą per metus keisti filtrą
• Turinys: 1 filtras

SF AA 10 
Active AirClean filtras
• Su aktyvintosiomis anglimis: idealiai 

tinka gyvūnų turėtojams ir rūkantiems
• Saugiai uždaro dulkes
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, būtina 

kartą per metus keisti filtrą
• Turinys: 1 filtras

RX-DL 1 
Sandarinimo plokštelė
• Paprasta ir nesudėtinga montuoti 

siurbimo robotuose
• Skirti naudoti ant kietų grindų ir 

trumpo pluošto kilimų
• Turinys: 1 sandarinimo plokštelėxx 

RX-BW 1 Velenas su šepečiu
• Su kokybiškais, tvirtais dirbtinio 

pluošto šereliais
• Skirti naudoti ant kietų grindų ir 

trumpo pluošto kilimų
• Turinys: 1 velenas su šepečiu ir 

guoliu, valymo įrankis

SF AA 30 
Active AirClean filtras
• Su aktyvintosiomis anglimis: idealiai
• tinka gyvūnų turėtojams ir 

rūkantiems
• Saugiai uždaro dulkes
• Su Timestrip® filtro keitimo
• rodmeniu
• Siekiant išlaikyti prietaiso galią, 

būtina kartą per metus keisti filtrą
• Turinys: 1 filtras
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