
PUIKŪS SKALBIMO REZULTATAI  JŪSŲ ASMENINĖMS REIKMĖMS

SKALBIMO REVOLIUCIJA
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Jau daugiau nei 115 metų "Miele" simbolizuoja  
kokybę, ilgaamžiškumą ir visas galimas naujo- 
ves. Esame įsipareigoję, nes bendrovės šūkis 
–"Vis geriau!"– verčia labai daug dėmesio skirti 
skalbinių priežiūros įrangai, kad Jūsų kasdieny- 
bėje būtų daugiau jaukumo.Bendrovės inžinie- 
riai, kurie dirba vadovaudamiesi šiuo šūkiu, 
kuria "Miele" skalbinių priežiūros įrangą, pri- 
taikydami novatoriškas idėjas ir atsižvelgdami 
į aukščiausius švarumo standartus. Naujos įran- 
gos naudojimo paprastumas ir ypatingas dizai- 
nas leidžia įgyvendinti visus jūsų norus. Mes ne- 
užmirštame, kas svarbiausia: kiekvienai skalbi- 
mo mašinai turi būti pritaikyta tinkama skalbinių 
džiovyklė. Įsitikinkite, kad yra įvykusi tikra skalbi- 
mo revoliucija!

LABAI EFEKTY VI SK ALBYKLĖ
Jūsų asmeninėms re ikmėms
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Skalbimo revoliuci ja
Naujos skalbyklės 

"Mie le"  nau jovės –
ska lb in ių pr iež iūros revo l iuc i ja

Pasaulinė klasė: 
efektyviausias skalbimas

Prasidėjo naujas skalbinių priežiūros etapas:
su nauja "Miele" W1 kartos įranga jūs galite
skalbti švariau, patogiau, pagal asmenines
reikmes ir ekonomiškiau nei kada nors anks-
čiau. Dabar įdiegtos trys naujovės sukėlė tikrą
skalbimo revoliuciją. Įrodyta, kad "Miele"
"PowerWash" sistema padidina skalbimo
efektyvumą. Esant "TwinDos" sistemai ir nau-
dojant skystuosius skalbiklius, galima puikiai
išskalbti ne tik spalvotus, bet ir baltus skalbi-
nius. Taip pat "CapDosing" funkcija puikiai pa-
pildo specialiąsias programas.
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Švariau, greičiau ir ekonomiškiau
dėl "Power" srovės veikimo.

Švariau nei bet kada anksčiau!
Automatinis dalijimas su revoliuciją
sukėlusia dviejų pakopų sistema.

Geriausi rezultatai skalbiant speci-
fi nius audinius: dalijant specia-
liuosius skalbiklius, minkštiklį arba
naudojant skalbimo efektyvumą 
padidinančias priemones kapsu-
lėse.
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PowerWash
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"Miele" PowerWash sistema yra tikra revoliucija. Ji lemia iki šiol nematytą
skalbimo efektyvumą ir greitį. PowerWash sistemai būdingos dvi išskirtinės
savybės: intensyvus mirkymas ir QuickPowerWash programa. Pažangus 
intensyvaus mirkymo principas užtikrina "Miele" skalbyklės išskirtines 
veikimo savybes. Esant įdiegtai skalbimo vandens cirkuliacijos siste-
mai, geriau panaudojami skalbikliai, 10 proc.* pagerinantys skalbimo 
efektyvumą, todėl pastebima ypatinga švara, kurią galima objektyviai 
išmatuoti*. Įdiegus QuickPowerWash, "Miele" užtikrina didelį skalbimo 
efektyvumą skalbiant trumpiau nei vieną valandą – sunku patikėti.

* Tyrimo ataskaita: WL 6401/13
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Įdiegus TwinDos sistemą, galimas automa-
tinis dalijimas dviem būdais: į pridedamus
indelius galite įpilti skystojo skalbiklio ar audi-
nių minkštiklio arba galite naudoti "Miele" 2 
pakopų sistemą. Kad skalbimas būtų efekty-
vesnis, TwinDos skalbiant UltraPhase 1 ir
UltraPhase 2 išleidžia tik reikiamu laiku. Tai
"Miele" skalbyklei leidžia pasiekti geriausių
skalbimo rezultatų ir suteikia galimybę geriau-
sia skystojo skalbiklio sistema rinkoje pasinau-
doti spustelėjus vieną mygtuką.

TwinDos
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Specialiosioms programoms skirtos lengvai
naudojamos "Miele" kapsulės, kurios yra įde-
damos į minkštiklio skyrių. Skalbyklė kapsu-
lės turinį automatiškai ir reikiamu momentu
panaudoja skalbimo procesui. Yra 6 specialūs
skalbikiai – Sport, Down, Outdoor, WoolCare,
SilkCare, Proofing agent ir 3 minkštikliai (Aqua,
Nature, Cocoon), taip pat įsigėrusių nešvarumų
skalbiklis – Booster.

CapDosing
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Kitos            naujovės

Saugus terminis veikimas
Dėl skalbimo būgne esančios 
lengvojo lyginimo funkcijos skalbi-
niai po skalbimo būna mažiau su-
siglamžę, todėl juos lyginti yra ge-
rokai lengviau.

ProfiEco variklis
Galingas ir ekonomiškas: įdiegus
"Miele" ProfiEco variklį, skalbimas
vyksta intensyviai, bet tyliai ir
ekonomiškai.

ProgrammManager
Išmanus ir skirtas asmeninėms
reikmėms: "Miele" tenkins Jūsų
asmenines reikmes, esant penkių
programų valdymui paspaudžiant
mygtuką.
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SteamCare
Padaro lyginimą praktiškai nerei-
kalingą: SteamCare išlygina teksti-
linius gaminius jau skalbimo metu. 

Specialiosios programos
"Miele" skalbyklės ir džiovyklės yra
su įvairiomis specialiosiomis pro-
gramomis, kurios Jūsų skalbinius
skalbia atsižvelgiant į jų audinį.
Skalbimo ir džiovinimo programos
yra tarpusavyje suderintos. 

Nerūdijančiojo plieno skalbimo 
būgnas
Skalbimo būgnas yra labai patvarus
ir higieniškas. Jis yra su keturiomis
spyruoklėmis ir amortizatoriais bei
ketaus plokštėmis. Dėl šių savybių
"Miele" skalbyklės mažiau dėvisi, jos
yra ilgaamžės. Net esant dideliam
apsukų skaičiui skalbyklė stovi sta-
biliai ir saugiai.
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Skalbinių pr iežiūros revoliuci ja
Naujos skalbinių džiovyklės 

Naujoviška ir ištobulinta technologija užtikrina
geresnį skalbinių išdžiovinimą su "Miele". Pa-
siektas rezultatas – puikiai išdžiovinti, šviežumu
kvepiantys ir minkšti tekstiliniai gaminiai. Trys
"Miele" pasiūlytos papildomos funkcijos už-
tikrina puikių rezultatą. Dėl "PerfectDry" funk-
cijos skalbiniai tinkamai išdžiovinami, nes
jutikliais nustačius kalkių kiekį vandenyje,
automatiškai reguliuojamas džiovinimas.
"FragranceDos" kvapiųjų medžiagų funkcija
leidžia pasirinkti kvepalus, suteikiančius skal-
biniams šviežią ir natūralų kvapą. "SteamFi-
nish" garų funkcija skirta skalbiniams lyginti
jau džiovinimo metu – juos bus gerokai leng-
viau pabaigti lyginti lygintuvu, lyginimas bus
greitesnis.

Skalb in ių pr iež iūra,  kur i  ke l ia
dž iaugsmą –  t ik  "Mie le"

Neįtikėtina džiovinimo galia
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Per fect Dry

FragranceDos
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Visada puikiai išdžiovinti skalbi-
niai: naudojant drėgmės likučio
jutiklius yra nustatoma atitinkama
džiovinimo trukmė.

Skalbiniai, dvelkiantys šviežumu:
skalbiant su "Miele" Jūsų skalbi-
niai bus ne tik labai minkšti, bet ir
maloniai kvepės.

Skalbinių priežiūra, nereikalaujanti
daug laiko: vandens garai ir šiluma
lygina Jūsų skalbinius jau džiovyk-
lėje.

*Vokietijos patentas DE 19.719.661 C2
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Per fect Dry
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Puikus džiovinimas esant kalkių jutikliams, įdiegus patentuotą* Perfect
Dry sistemą – Jūsų skalbiniai gerai išdžiovinami ir tuo atveju, jeigu van-
denyje yra daug kalkių. Ši funkcija nėra įdiegta bet kurioje skalbyklėje. 
Kalkių kiekis vandenyje turi įtakos likusios drėgmės nustatymui, taigi – ir 
džiovinimo rezultatams. Jūsų skalbiniai nebus nei labai išdžiūvę, nei labai 
drėgni. Pasieksite kaip tik norimą rezultatą.

* Vokietijos patentas DE 1971966102
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Jei lyginimas nėra Jūsų mėgstamiausia veikla,
Jums patiks naudotis SteamFinish – lyginimo
naudojant garus funkcija. Džiovinimo pradžioje
į būgną purškiamas vanduo, kuris kaitinamas,
kol virsta džiovinimo procese naudojamais ga-
rais. Jie įsiskverbia į tekstilės pluoštą ir skalbi-
niai lyginami jau džiovinimo metu – juos bus
gerokai lengviau pabaigti lyginti lygintuvu, lygi-
nimas bus greitesnis.

SteamFinish
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Naudojant "Miele" kvepalų flakoną, skalbi-
niams jų džiovinimo metu bus suteiktas Jūsų
mėgstamas kvapas. "Miele" kvapai kuriami
šeimos verslo bendrovėje Prancūzijoje, kuri
kvepalus gamina nuo 1871 m. Dėl specialios
procedūros šių gamintojų kvepalai pasižymi
tuo, kad jų kvapas išlieka labai ilgą laiką. Re-
zultatas yra labai maloniai gaivus ir natūralus 
skalbinių kvapas, kuris išlieka iki keturių  
savaičių.

FragranceDos
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Kitos          naujovės

Reikiamą džiovinimą užtikri-
nantis būgnas
Mažiau raukšlių, lengvesnis lygini-
mas: dėl korėtojo būgno dangos
struktūros drabužiai išdžiovinami
tiek, kiek reikia, ir tolygiai.

Šilumos siurblio nereikia pri-
žiūrėti
Dvigubai patikimesnis: dviejų
sluoksnių kombinuotasis filtras
apsaugo šilumos siurblį ir jo ne-
reikia valyti.

EcoFeedback
Visada galima matyti, koks yra
energijos suvartojimas ir pūkų fil-
tro būklė – suteikiama informacija
užtikrina gerus naudojimo rodik-
lius.

132426_LT_Inhalt_NWG_LT.indd   18 14.08.14   17:19

19

Integruota kondensuoto van-
dens talpykla
Nebereikia išlieti: kondensuotą van- 
denį su žarna galima leisti tiesiai į
kriauklę arba sifoną.

Specialiosios programos 
"Miele" skalbyklės ir džiovyklės yra
su įdiegtomis specialiosiomis pro-
gramomis, kurios Jūsų skalbinius
skalbia ar džiovina atsižvelgiant į
jų audinį. Skalbimo ir džiovinimo
programos yra viena su kita
suderintos. 

Emaliuotas priekinis skydelis 
Jis skirtas ne tik akims pasigrožėti:
apsaugo nuo įbrėžimų, rūgšties
ir korozijos, taip pat lengvai pri-
žiūrimas.

132426_LT_Inhalt_NWG_LT.indd   19 14.08.14   17:19



20

Tik "Miele" 
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Šviežias ilgai išliekantis kvapas.
Kvepalų fl akonas yra įdedamas į
pūkų fi ltrą. Kvapo intensyvumą
galima pasirinkti.

UltraPhase1 ir UltraPhase2
Pasiekiami geriausi rezultatai skal-
biant spalvotus ir baltus skalbini-
us. "Miele" sukūrė sistemą, kuriai 
esant abi skystojo skalbiklio sude-
damosios dalis yra panaudojamos
skalbimo procese taip, kaip tai yra
reikalinga šio skalbimo metu. 

Kapsulės
Puikus priedas skalbiniams, ku-
riems būtina specialioji priežiūra:
gali būti naudojami 6 specialūs
skalbikliai – Sport, Down, Outdoor,
WoolCare, SilkCare, Profi ng agent
ir 3 minkštikliai (Aqua, Nature,
Cocoon), taip pat skalbiklis, skir-
tas įsigėrusiems nešvarumams
pašalinti (Booster).
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ChromeEdit ion
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Dvejopas dizainas, skir tas vienai
gaminių grupei 

Renkantis "Miele" gaminį, nereikia rinktis arba
novatoriškų technologijų, arba elegantiško di-
zaino. Nauja skalbinių priežiūros įranga sukur-
ta derinant funkcionalumą ir estetiką. Siekiant
patenkinti visas reikmes, kiekvienas skalbinių
priežiūros įrangos modelis yra dvejopo dizaino.

Klasikinio dizaino įranga yra su apvaliomis chro-
muotomis durimis (ir skalbyklė, ir džiovyklė). Ga-
lima rinktis tiesių linijų arba ergonomiškos for-
mos valdymo skydelį. 

* atsižvelgiant į asortimentą
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Nauji dizaino sprendimai skalbinių priežiūros
įrangai: dinamiškai išlenktas priekinis paviršius,
apskrito dizaino durelės ir langas (ir skalbyklės,
ir džiovyklės). Tiesių linijų valdymo skydelis su
chromuotomis detalėmis.

* atsižvelgiant į asortimentą
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Mūsų naujų modelių ser i jos:          i r
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Skalbyklės, Classic

Modelis WDA 111 WCS
Skalbinių talpa, kg 7,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/●/●
Durelių atidarymo kryptis dešinė pusė
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1400
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Durelių dizainas chromuotas
Ekranas segmentai
Valymo galia
„PowerWash“ sistema –
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“ –/–/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija –/–
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas –/●/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas –/–
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas –/●/–

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas –/–
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius –/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas –/–
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė A+++/B
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh 10.560/171

Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW 54/77
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis –/–/●
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys –/–
„EcoFeedback“ funkcija –
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/●

Svarbiausios skalbimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20 –/–/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna ●/–/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai –/–/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai –/–/–
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/–
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Programų vadovas / ypač tylus darbas –/–
Sutrumpinta programa / mirkymas / papildomas vanduo ●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu ●/–
Kokybė
Išorinis rezervuaras nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas ●/–/–

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas –/–
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 595 x 850 x 610

Skalbyklės, ChromeEdition

Modelis WKB 130 WCS WKG 130 WPS
Skalbinių talpa, kg 8,0 8,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/–/● ●/–/●
Durelių atidarymo kryptis dešinė pusė dešinė pusė
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1.600 1.600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/● ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta/lotoso balta lotoso balta/lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta lotoso balta
Skydelio tipas pasviras pasviras
Durelių dizainas chromuotas chromuotas
Ekranas vienos eilutės vienos eilutės
Valymo galia
„PowerWash“ sistema – –
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“ –/–/– ●/–/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija ●/– ●/●
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas ●/–/– ●/–/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas –/● –/●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/– ●/●/–

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas –/● –/●
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius ●/● ●/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas –/– –/–
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė A+++/A A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh 9.900/176 9.900/176

Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW 48/73 48/73
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis ●/–/– ●/–/–
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys –/– –/–
„EcoFeedback“ funkcija – ●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/● ●/●/●

Svarbiausios skalbimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/● ●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20 –/–/● –/–/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna ●/–/● ●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai –/–/● –/–/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai –/–/– ●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/– –/–
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Programų vadovas / ypač tylus darbas –/– –/–
Sutrumpinta programa / mirkymas / papildomas vanduo ●/–/● ●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu –/– –/–
Kokybė
Išorinis rezervuaras nerūdijančiojo plieno nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/● ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas ●/–/– –/●/–

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas ●/● ●/●
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Skalbyklės, ChromeEdition

Modelis WKH 131 WPS
Skalbinių talpa, kg 8,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/–/●
Durelių atidarymo kryptis dešinė pusė
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Durelių dizainas chromuotas
Ekranas vienos eilutės
Valymo galia
„PowerWash“ sistema 2.0
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“ ●/–/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija ●/● (1 nuo 7)
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas ●/–/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas –/●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/–

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas –/●
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius ●/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas –/–
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh 9.900/137

Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW 46/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis ●/–/–
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys –/–
„EcoFeedback“ funkcija ●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/●

Svarbiausios skalbimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20 ●/–/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna ●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai –/–/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai ●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/–
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Programų vadovas / ypač tylus darbas ●/●
Sutrumpinta programa / mirkymas / papildomas vanduo ●/–/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu –/–
Kokybė
Išorinis rezervuaras nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas –/●/–

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas ●/●
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 636

Skalbyklės, ChromeEdition

Modelis WKR 771 WPS
Skalbinių talpa, kg 9,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/–/●
Durelių atidarymo kryptis dešinė pusė
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1.600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Durelių dizainas chromuotas
Ekranas keturių eilučių 
Valymo galia
„PowerWash“ sistema 2.0
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“ ●/–/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija ●/● (3 nuo 23)
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas ●/–/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas ●/–
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/●

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas LED/●
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius ●/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas –/–
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh 11.000/130

Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW 46/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis ●/–/–
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys –/–
„EcoFeedback“ funkcija ●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/●

Svarbiausios skalbimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20 ●/–/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna ●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai ●/●/–
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai ●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos ●/●
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Programų vadovas / ypač tylus darbas ●/●
Sutrumpinta programa / mirkymas / papildomas vanduo ●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu ●/–
Kokybė
Išorinis rezervuaras nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas –/●/–

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas ●/●
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 636
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Džiovyklės, Classic

Modelis TDA 150 C
Skalbinių talpa, kg 7,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/ –/ ●
Durelių atidarymo kryptis kairė pusė
Konstrukcijos tipas
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė ●/–
Šilumos pompos džiovyklė –
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Valdymo būdas sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas lotoso balta
Ekranas segmentai
Džiovyklės rezultatas
„Perfect Dry“ ●
„FragranceDos“ ●
„SteamFinish“ –
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi ●
Skalbinių tausojimas
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis ● /–
Naudojimo patogumas
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna ●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas –/●/–

Būgno apšvietimas ●
Ekrano kalbos pasirinkimas –
Efektyvumas ir patvarumas
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė B/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh 494
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW 63
Standartinės programos trukmė, min. 109
„EcoFeedback“ funkcija –
„ProfiEco“ variklis –
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis –
Svarbiausios džiovinimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/–
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas –/–/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas –/●
„TurboDry“ / pagreitintai –/–
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai –/–/–
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/–
Svarbiausios džiovyklės funkcijos
Atšviežinimas –
Tausojamai / ypač tausojamai ●/–
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas ●/●
Kokybė
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas ●/ ●
Saugumas
PIN kodo blokavimas –
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio 
indikatorius ●/ ●

Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 595 x 850 x 580

Džiovyklės, ChromeEdition

Modelis TKB 550 WP
Skalbinių talpa, kg 8,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ● /–/ ●
Durelių atidarymo kryptis kairė pusė
Konstrukcijos tipas
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė –/–
Šilumos pompos džiovyklė ●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Valdymo būdas sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas lotoso balta
Ekranas segmentai
Džiovyklės rezultatas
„Perfect Dry“ ●
„FragranceDos“ ●
„SteamFinish“ –
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi ●
Skalbinių tausojimas
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis ● /–
Naudojimo patogumas
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna ●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/–

Būgno apšvietimas LED
Ekrano kalbos pasirinkimas –
Efektyvumas ir patvarumas
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė A++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh 235
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW 66
Standartinės programos trukmė, min. 156
„EcoFeedback“ funkcija –
„ProfiEco“ variklis –
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis ●
Svarbiausios džiovinimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ● / ●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas –/ ●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas –/●
„TurboDry“ / pagreitintai –/ ●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai –/–/–
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/–
Svarbiausios džiovyklės funkcijos
Atšviežinimas –
Tausojamai / ypač tausojamai –/ ●
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas ●/ ●
Kokybė
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas ●/ ●
Saugumas
PIN kodo blokavimas –
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio 
indikatorius ●/ ●

Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 636
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Džiovyklės, ChromeEdition

Modelis TKG 850 WP
Skalbinių talpa, kg 8,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/–/●
Durelių atidarymo kryptis kairė pusė
Konstrukcijos tipas
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė –/–
Šilumos pompos džiovyklė ●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Valdymo būdas sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas chromuotas
Ekranas vienos eilutės
Džiovyklės rezultatas
„Perfect Dry“ LED
„FragranceDos“ ●
„SteamFinish“ ●
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi ●
Skalbinių tausojimas
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis ●/–
Naudojimo patogumas
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna ●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/–

Būgno apšvietimas LED
Ekrano kalbos pasirinkimas ●
Efektyvumas ir patvarumas
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė A+++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh 169
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW 64
Standartinės programos trukmė, min. 169
„EcoFeedback“ funkcija ●
„ProfiEco“ variklis –
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis ●
Svarbiausios džiovinimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas ●/●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas –/●
„TurboDry“ / pagreitintai –/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai ●/●/–
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/–
Svarbiausios džiovyklės funkcijos
Atšviežinimas ●
Tausojamai / ypač tausojamai ●/–
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas ●/●
Kokybė
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas ●/●
Saugumas
PIN kodo blokavimas ●
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio 
indikatorius ●/●

Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 636

Džiovyklės, ChromeEdition

Modelis TKR 850 WP
Skalbinių talpa, kg 9,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/–/●
Durelių atidarymo kryptis kairė pusė
Konstrukcijos tipas
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė –/–
Šilumos pompos džiovyklė ●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Valdymo būdas sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas chromuotas
Ekranas keturių eilučių
Džiovyklės rezultatas
„Perfect Dry“ LED
„FragranceDos“ ●
„SteamFinish“ ●
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi ●
Skalbinių tausojimas
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis ●/–
Naudojimo patogumas
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna ●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/●

Būgno apšvietimas LED
Ekrano kalbos pasirinkimas ●
Efektyvumas ir patvarumas
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė A+++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh 193
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW 62
Standartinės programos trukmė, min. 206
„EcoFeedback“ funkcija ●
„ProfiEco“ variklis ●
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis ●
Svarbiausios džiovinimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas ●/●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas ●/●
„TurboDry“ / pagreitintai –/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai ●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos ●/●
Svarbiausios džiovyklės funkcijos
Atšviežinimas ●
Tausojamai / ypač tausojamai ●/–
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas ●/●
Kokybė
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas ●/●
Saugumas
PIN kodo blokavimas ●
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio 
indikatorius ●/●

Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 636
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Pakraunama iš viršaus skalbyklė

Modelis W 668 F WPM
Skalbinių talpa, kg 6,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje –/–/–
Durelių atidarymo kryptis į viršų
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1.200
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas pasviras
Durelių dizainas lotoso balta
Ekranas –
Valymo galia
„PowerWash“ sistema –
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“ –/–/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija –/–
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas –/●/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas –/–
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas –/–/–

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas –/–
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius –/–
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas ●/●
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė A+++/B
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh 8.800/150

Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW 49/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis –/–/●
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys –/–
„EcoFeedback“ funkcija –
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/●

Svarbiausios skalbimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20 –/–/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna ●/–/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai –/–/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai –/–/–
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos –/–
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Programų vadovas / ypač tylus darbas –/–
Sutrumpinta programa / mirkymas / papildomas vanduo ●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu ●/–
Kokybė
Išorinis rezervuaras GlakonK
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas –/–/●

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas –/–
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 454 x 900 x 600

Skalbimo mašina su džiovykle

Modelis WT 2796 WPM
Įkrova skalbimo/ džiovinimo, kg 6,0/3,0
Konstrukcijos tipas
Pastumiamoji / montuojama po stalviršiu / statoma kolonoje ●/●/●
Durelių atidarymo kryptis dešinė pusė
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva lotoso balta
Skydelio tipas tiesus
Durelių dizainas chromuotas
Ekranas trys eilutės
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas –/●/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas –/–
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/●

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas LED/–
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius ●/●
„Comfort-Lift“ / gabenimo rėmas –/–
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė /skalbimo efektyvumo klasė A/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh (standartinės programo skalbimo ir džiovinimo) 9.900/160

Standartinės programos trukmė, min. (skalbimo ir džiovinimo) 341
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis –/–/●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/●

Svarbiausios skalbimo ir džiovinimo programos
Medvilnė/lengvai prižiūrimi skalbiniai/jautrūs skalbiniai ●/●/●
Viršutiniai marškiniai/šilkas/vilna ●/●/●
Automatinė programa plius/greitasis skalbimas 20/minkštieji 
žaislai ●/●/●

Tamsūs skalbiniai/džinsai/higiena ●/●/●
Pagalvės/sportiniai drabužiai ●/●
Lauko drabužiai/impregnavimas/nauji tekstilės gaminiai ●/●/●
Užuolaidos/standinimas (tik skalbimui) ●/●
Lengvas lyginimas/atšviežinimas (tik džiovinimas) ●/●
Vėdinimas šiltu oru/vėdinimas šaltu oru (tik džiovinimas) ●/●
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Mirkymas/pirminis skalbimas/papildomas vanduo ●/●/●
Sutrumpintas skalbimas/ypač tylus darbas/dėmių šalinimo 
funkcija ●/●/●

Apsauga nuo glamžymosi/tausojamai ●/●
Kokybė
Išorinis rezervuaras nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas –/–/●

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas ●/●
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 595 x 850 x 577
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*  Durų atidarymo kryptį galima pakeisti įsigijus specialų vyrių keitimo 

rinkinį (užsakomas atskirai).

Skalbyklės, WhiteEdition

Modelis WMV 960 WPS
Skalbinių talpa, kg 9,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ●/–/●
Durelių atidarymo kryptis dešinė pusė
Centrifuga
Maksimalus apsukų skaičius 1.600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be gręžimo“ ●/●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta/lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva –
Skydelio tipas pasviras
Durelių dizainas plastiko su chromo ratlankio
Ekranas Touchtronic
Valymo galia
„PowerWash“ sistema 2.0
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“ ●/–/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija ●/●
Skalbinių tausojimas
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas 
būgnas ●/–/–

Naudojimo patogumas
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas ●/–
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/●

Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas LED /●
Ekrano kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius ●/●
„Comfort-Lift“ / gabenimo rėmas –/–
Efektyvumas ir patvarumas
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, 
kWh 11.000/130

Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW 46/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis ●/–/–
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys –/–
„EcoFeedback“ funkcija ●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / 
elektroninis putų reguliavimas ●/●/●

Svarbiausios skalbimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20 ●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna ●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai ●/●/–
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai ●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos ●/●
Svarbiausios skalbimo funkcijos
Programų vadovas / ypač tylus darbas ●/●
Sutrumpinta programa / mirkymas / papildomas vanduo ●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu ●/–
Kokybė
Išorinis rezervuaras nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai ●/●
Saugumas
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterprooof“ 
metalas –/●/–

Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas ●/●
Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 643

Džiovyklės, WhiteEdition

Modelis TMV 840 WP
Skalbinių talpa, kg 9,0
Konstrukcijos tipas
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje ● /–/ ●
Durelių atidarymo kryptis kairė pusė (nepastovus)
Konstrukcijos tipas
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė –/–
Šilumos pompos džiovyklė ●
Dizainas
Prietaiso spalva / skydelio spalva lotoso balta/lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva –
Skydelio tipas pasviras
Valdymo būdas –
Durelių dizainas plastiko su chromo ratlankio
Ekranas Touchtronic
Džiovyklės rezultatas
„Perfect Dry“ ●
„FragranceDos“ ●
„SteamFinish“ ●
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi ●
Skalbinių tausojimas
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis ● /–
Naudojimo patogumas
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna ●
Įjungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / 
paros laiko rodymas ●/●/●

Būgno apšvietimas LED
Ekrano kalbos pasirinkimas ●
Efektyvumas ir patvarumas
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė A+++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh 193
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW 63
Standartinės programos trukmė, min. 206
„EcoFeedback“ funkcija ●
„ProfiEco“ variklis ●
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis ●
Svarbiausios džiovinimo programos
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai ●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas ●/●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas ●/●
„TurboDry“ / pagreitintai ●/–
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai ●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos ●/●
Svarbiausios džiovyklės funkcijos
Atšviežinimas ●
Tausojamai / ypač tausojamai –/●
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas ●/●
Kokybė
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas ●/ ●
Saugumas
PIN kodo blokavimas ●
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio 
indikatorius ●/●

Techniniai parametrai
Prietaiso dydis, mm (P x A x G) 596 x 850 x 643
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Lyginimo presas
Įtikinanti įvairovė

Modelis B 995 D
Plotis cm 83 cm
Drėgmę sugeriantis audinys  ●
Laisvai prieinamas veleno galas  ●
„Protingas“ lyginimas
Audiniams tinkamos temperatūros parinktis  ●
Aukštas prispaudimo slėgis (0,35 n/m²)  ●
Kintantis veleno greitis  ●
Garų sistema
Lyginimas garais  ●
Garų tūris 0,84 l
Dviejų bakų technologija  ●
Vandentiekio vandens naudojimas  ●
Patogus valdymas
Patogus sulankstomas mechanizmas  ●
Skalbinių nukreipiamoji juosta  ●
Erdvus skalbinių lovelis  ●
Pakaba skalbiniams atvėsinti jų nesuglamžant  ●
Dangtis  ●
Lengvas transportavimas 4 ratukais  ●
Saugumas
Elektroninis pirštų apsaugos mechanizmas  ●
Avarinio atblokavimo jungiklis  ●
Tvirta stovėjimo padėtis  ●
Matmenys ir energijos sąnaudos
Aukštis x plotis x ilgis (mm) 960 x 985 x 380
Aukštis x plotis x ilgis (mm), sulenkimo padėtyje 1055 x 500 x 380
Bendros elektros sąnaudos 3,5 kWh
Kaitinimo elementų sąnaudos 2,55 kWh
Saugikliai 16 A

Lyginimo sistema
Įtikinantį įvairovė

Modelis B 2847 FashionMaster
Prietaiso spalva antracitas/lotoso balta
Lyginimo paviršiaus spalva antracitas
Puikūs lyginimo rezultatai
Korėtas lygintuvo padas ●
Garų slėgis, bar 4
Garų kiekis, g/min 100
Vertikalūs garai ●
Garų lygis (temperatūros pakopos) 2
Garinis lygintuvas ●
Išpūtimas ●
Išsiurbimas ●
Du ventiliatoriaus galingumo lygiai ●
Atskiras nesvylantis padas ●
Laiką taupantis lyginimas
Vandens bakelis, l 1,25
Nuimamas vandens bakelis ●
Vandens bakelis, kurį galima nuolat papildyti ●
Kelių sluoksnių lyginimas ●
Patogus valdymas
Viskas viename ●
1-2 pakėlimo sistema ●
Tolygus aukščio reguliavimas su dujų amortizatoriais, mm 830 - 1020
Grindis tausojantys ratukai ●
Lyginimo lenta su patogumo zona ●
Aukščiausios kokybės lyginimo lentos užvalkalas ●
Įjungiamas/išjungiamas ventiliatorius ●
Išpūtimas su atminties funkcija ●
Automatinis nukalkinimas ●
Automatinis plovimas ●
Skyrelis lygintuvui laikyti ●
Skyrelis laidui ir priedams laikyti ●
Sauga
CoolDown (atvėsinimo) funkcija ●
Auto-Off (automatinio išjungimo) funkcija ●
Techniniai parametrai
Plotis, mm 470
Aukštis, mm 970
Ilgis, mm 1480
Aukštis (sudėtos), mm 1280
Plotis (sudėtos), mm 470
Ilgis (sudėtos), mm 370
Lyginimo plotas, mm 120 x 40
Priklausantys priedai
Nesvylantis padas ●
Garų lygintuvas ●
Įprastas lyginimo lentos užvalkalas  - 
Aukščiausios kokybės lyginimo lentos užvalkalas ●
Garo žarnos laikiklis ●
Elektros laido laikiklis ●
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Tarpiniai montavimo komplektai

WTV sujungimo 
rėmeliai

Džiovyklės
T1  

Chrome 
Edition

T1 
White 

Edition

T7000 
Adam

T9000 
Ado-
nis

T200/4000/ 
visi TDA/ 

T8000

T4000 C(i) T300/ 
400 (be 

„nugaros“ 
cokolio) 

T400  
(su 

„nugaros“ 
cokoliu)

T500/ 600 
(su „nuga-

ros“ cokoliu)

Sk
al

by
kl

ės

W1 ChromeEdition 
(status skydelis)

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 
(pasvyras skydelis)

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/ visi 
WDA/2000/3000/5000 
(status skydelis)

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/ visi 
WDA/2000/3000/5000 
(pasvyras skydelis)

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 
(Comfort skydelis)

WTV 407        
WTV 412 WTV 412 WTV 412

W2000(i)*reikalingas 
prietaiso dangtis

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 (universalus)
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 (status 
skydelis)

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 
(pasvyras skydelis)

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
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CareCollection – puikus Jūsų naujosios
skalbinių pr iežiūros įrangos papildymas

2 sudedamųjų dalių skalbiklis baltiems ir spalvo-
tiems skalbiniams. 
•  Spalvos išlieka ryškios, o balti skalbiniai be 

dėmių.
•  Puikios dėmių šalinimo savybės skalbiant net 

šaltame vandenyje.
•  Niekada neįpilsite per daug, nes dalijimas vyksta 

savaime.
• 50 skalbimo ciklų.
•  Labai puiki skalbinių priežiūra, jei skalbiate  

"Miele".
M.-Nr. 10243350  

UltraPhase1 - 1,5 l kasetė

10 kapsulių pakuotė Outdoor 

10 kapsulių pakuotė Home

2 sudedamųjų dalių skalbiklis baltiems ir spalvo-
tiems skalbiniams.  
•  Spalvos išlieka ryškios, o balti skalbiniai be 

dėmių.
•  Puikios dėmių šalinimo savybės skalbiant net 

šaltame vandenyje.
•  Niekada neįpilsite per daug, nes dalijimas vyksta 

savaime.
• 37 skalbimo ciklai.
•  Labai puiki skalbinių priežiūra, jei skalbiate  

"Miele"
M.-Nr. 10243270

Viršutinių drabužių priežiūrai, audinio kvėpavimui ir 
nepralaidumui pagerinti. Pakuotėje yra 8 Outdoor 
(viršutinių drabužių priežiūros) ir 2 Proofing 
agent(pakartotinio impregnavimo) kapsulės. 
 
M.-Nr. 10217300

Įvairių kapsulių dėžutė, skirta namų skalbiniams, 
kuriems reikia specialios priežiūros. Pakuotėje yra 
3 WoolCare (vilnoniams), 2 SilkCare (šilkiniams) au-
diniams, trys Booster (įsigėrusiems nešvarumams 
šalinti) kapsulės.

M.-Nr. 10217430

UltraPhase 1&2:
Naudojant TwinDos automatinio dalijimo 
funkciją, pasiekiama puikių rezultatų.

"Miele" kapsulės – puikus priedas
skalbiniams, kuriems reikia specialios
priežiūros.
Naudojant CapDosing, pasiekiami geriausi
skalbimo rezultatai skalbiant viršutinius
drabužius arba tokius audinius kaip šilkas
ar vilna.

Pirkdami skalbimo mašiną su TwinDos sistema, gausite vieną 
UltraPhase1 ir UltraPhase2 kasetę, taip pat tris kapsules (Sport, 
WoolCare, minkštiklį AQUA) nemokamai.

10 kapsulių pakuotė Collection

Idealiai tinkama susipažinti su mūsų gaminiais. 
Įdėta po vieną skalbiklio kapsulę: Sport, Down, 
Outdoor, WoolCare ir SilkCare, Proofing 
agent(pakartotinio, minkštiklio (AQUA, NATURE ir 
COCOON) bei priemonės įsigėrusiems 
nešvarumams šalinti (Booster).  
 
M.-Nr. 10216910
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WoolCare

 
Sport

Vilnoniams ir skalbiniams, kuriems reikalinga spe-
ciali priežiūra.
M.-Nr. 10218890

Orui pralaidiems aportiniams drabužiams.
M.-Nr. 10216680

10 kapsulių pakuotė  
Minkštiklis

Kvepalų flakonai (50 džiovinimo ciklų)

 
Booster

Labai tinka kilpiniams rankšluosčiams.

Minkštiklis AQUA
M.-Nr. 10215730

M.-Nr. 10215930

M.-Nr. 10216050

Visoms kataloge esančioms skalbinių džiovyklėms.

Kvepalų flakonas AQUA
M.-Nr. 10231890

Kvepalų flakonas NATURE
M.-Nr. 10234470

Kvepalų flakonas COCOON
M.-Nr. 10234580

Priemonė įsigėrusiems nešvarumams šalinti.
M.-Nr. 10218860

Kvepalų flakonas, skirtas įdėti į 
skalbinių džiovyklę
Naudojant FragranceDos skalbini-
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© Miele & Cie. KG, Gütersloh/Pasiliekama teisė atlikti pakeitimus/01/16
Aplinkos apsauga: 
ši brošiūra atspausdinta ant popieriaus, kuriam balinti nenaudotas chloras.

"Miele" kitose šalyse:Kontaktai Lietuvoje:

SIA “Miele” Lietuvos filialas
Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius
Tel.: (85) 2787116
e-paštas: info@miele.lt

www.miele.lt
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(CL) Miele Chile, Ltda., Santiago de Chile
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(DK) Miele Dänemark, A/S, Glostrup/Kopenhagen
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(EST) 
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(H) Miele Ungarn, Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong, Ltd., Hongkong
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(IND) Miele Indien, Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL) Miele Irland, Ltd., Dublin
(J) Miele Japan, Corp., Shibuya-ku/Tokio
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(SGP) Miele Singapur, Pte. Ltd.,
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(UA) Miele Ukraine, LLC, Kiew
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(ZA)  Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg
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