
Miele. Mindenért, ami 
igazán fontos. 
Úgy mos és adagol, 
ahogy Ön szereti.

*  Ha Ön a 2016.09.01 és 2016.12.31 közötti 
időszakban Miele W1 TwinDos mosógé-
pet vásárol, egy évre elegendő UltraPhase 
1 és 2 mosószerrel ajándékozzuk meg.

1 évnyi 
mosószer 
grátisz*



A Miele W1 mosógépekkel és a világ leghatékonyabb auto-
matikus mosószer adagoló rendszerével. 
Sokféle mosógép létezik már automatikus mosószer adagoló rend-
szerrrel. De csak egynek van mérhetően jobb mosási végeredmé-
nye: ez a Miele W1 TwinDos. Egyedülálló TwinDos adagolórendszer 
kétfázisú folyékony mosószerrel a páratlanul tiszta ruhákért. 
Ha Ön a 2016.09. 01. és 2016.12.31 közötti akciós időszakban 
Miele W1 TwinDos mosógépet vásárol, a Miele egy évre 
elegendő mosószerrel* ajándékozza meg!

Mosás vilászínvonalon 
Most egy évig ingyen

*  Miele mosószer 250 mosáshoz (heti 5 mosás) ingyen: 
= 7 flakon UltraPhase 1 + 5 flakon UltraPhase 2

Az első mosószercsomagot az új Miele TwinDos mosógépével 
együtt kapja kézhez. A további szetteket (szállításonként
3 x UltraPhase 1 és 2 x UltraPhase 2) ingyen házhozszállítjuk Önnek 
két részletben. Ehhez egyszerűen váltsa be a kuponkódot a
www.shop.miele.hu oldalon és elküldjük Önnek az ingyenes mosó-
szercsomagot. 
 
Fedezze fel a mosás legkényelmesebb módját - és az eddigi auto-
matikus adagolórendszerek legjobb tisztítási végeredményét. Hasz-
nálja ki az akciót Miele W1 TwinDos mosógép vásárlásakor.
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Miele TwinDos
A legjobb folyékonymosószer-
rendszer

*modelltől függően
1) Az Öko-Institut e. V. 2013.09.03-i vizsgálata szerint: "Megtakarítási potenciál a TwinDos auto-
matikus adagolás által a mosógépeknél"

TwinDos
Textilfajta, textilmennyiség és a szennyezettség mértéke 

- a mosószer helyes adagolásához ezeket mind figyelembe kell ven-
ni, ami bonyolultan hangzik. Ezért a Miele mindezt átvállalja.

A TwinDos funkcióval mindössze betesz 2 mosószerflakont a megfe-
lelő helyre a mosógépbe, és a készülék gombnyomásra a helyes 
mennyiséget adagolja az Ön ruháihoz. 

A legjobb eredmények eléréséhez használja a Miele egyedülálló két-
fázisú UltraPhase 1 és 2 mosószerét. A TwinDos mindkét kompo-
nenst mindig a megfelelő időpontban adagolja a mosási folyamat-
hoz. Mindez alaposan tisztítja ruháit, élénk színeket biztosít a színes 
ruháknak és vakító fehérséget ad a fehér ruháknak.

És ha más mosószerrel - pl. por alakúval - szeretne mosni? Nem 
probléma! Mert a mosószeradagoló fiókot a szokásos módon hasz-
nálhatja.

30% mosószermegtakarítás1)
Ilyen precíz, igény szerinti adagolás kézzel aligha lehetséges. Ezt a 
freiburgi Öko-Institut e. V. is alátámasztja: a Miele automatikus ada-
golással akár 30% mosószer takarítható meg.

Egy TwinDos rendszerrel ren-
delkező mosógép vásárlása-
kor egy UltraPhase 1 + 2 fla-
kont kap ajándékba.
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Egyik folyékony mosószer sem mossa a fehér és színes ruhákat egy-
aránt olyan alaposan tisztára, mint a Miele kétfázisú rendszere.
Ennek oka, hogy a hagyományos folyékony mosószer nem tartalmaz 
fehérítőt, mivel az a többi alkotórészeket károsítaná. Ugyanakkor a 
fehérítőszer szükséges a makacs szennyeződések (kávé, tea, gyü-
mölcslé, vörösbor) eltávolításához.
.

A Miele UltraPhase 1 és 2 elkülönített tárolásával és adagolásával le-
hetőség van a TwinDos rendszerben fehérítőszer alkalmazására.
A hatóanyagok az UltraPhase 1-ben oldják a szennyeződést és eltá-
volítják a foltokat, mint pl. az olaj és a zsír, proteinek és keményítők.
.

Az UltraPhase 2-vel a fehérítőszer az optimális időpontban kerül be a 
mosási folyamatba, és eltávolítja az olyan makacs foltokat, mint pl. a 
kávé, tea, gyümölcslé és vörösbor. Ismerje meg a Miele vegyi labort, 
valamint az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 tisztítási teljesítményét a 
www.miele.hu oldalon (termékek - Miele tisztítószerek).

A legjobb folyékonymosószer-rendszer a piacon!
A Hohenstein Institut megvizsgálta a kétfázisú automatikus adagoló-
rendszer valamint az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószerek 
tulajdonságait. A kiemelkedő mosási hatékonyság mellett az ered-
ményes folteltávolítást, a vakító fehérséget, a szürkülésgátló hatást 
és a pontos adagolást emelte ki.

Miele UltraPhase 1 és 2
A legjobb folyékonymosószer-rendszer
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Miele mosógépek
Termékjellemzők* áttekintése

CapDosing
A speciális alkalmazásokat a ruháihoz egészen könnye-

dén megoldhatja a Miele adagolókapszulákkal. Ezek a kis adagoló-
kapszulák egyszerűen betehetők az öblítőszer fiókba. A Miele mosó-
gép a kapszula tartalmát optimális időpontban adagolja – teljesen 
automatikusan.
Az alábbi kapszulák közül választhat: 6 speciális mosószer (Sport, 
Pehelytoll, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Impregnálószer), 3 öblítő 
(Aqua, Nature, Cocoon), valamint egy Booster a makacs szennyező-
dések ellen.

Termo-textilkímélő dob2)

Ha az „Elővasalás“ ill. a „Gőzsimítás“ opciókat kiválaszt-
ja, akkor a dob az utolsó centrifugálási fázis után felmelegszik. Ezál-
tal a ruha fellazul, kisimul és könnyen kivehető a dobból. De minde-
nekelőtt a vasalás könnyebbé és gyosabbá válik.

PowerWash 2.0
A PowerWash 2.0 a legmagasabb színvonalú tisztítási 

teljeseítményt nyújta – sőt, a QuickPowerWash programmal keve-
sebb, mint 1 órán belül. A készülékek akár 40 %-kal1) takarékosab-
ban mosnak, mint ami a legmagasabb energiaosztályhoz szükséges 
és mindezt mérsékelt prograidőkkel teszik: egyetlen program sem 
tart tovább 3 óránál. Még a kis töltetmennyiségek is takarékosan vál-
nak tisztává. Ez a Spin&Spay technológiával lehetséges, ami nagyon 
alacsony vízszinttel dolgozik, így felfűtési energiát takarít meg.

*modelltől függően
1)  takarékosabb, mint az A+++ energiahatékonysági osztály határértéke (46)
2) Európai szabadalom EP 2 390 399 B1
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ProgramManager 
Intelligens és egyedi: a Miele gombnyomásra követi az 

Ön kívánságait 5 programfunkcióval.

Folt opció
Válasszon a különböző folttípusok közül: a készülék a 

mosóprogramot ehhez igazítja és tippeket ad a kijelzőn.

20 éves élettartamra tesztelve1)

Egyedülálló minőség: a Miele az átfogó vizsgálatokkal 
különösen hosszú élettartamot kínál.

*  Kb. heti 5 programnak felel meg átlagosan 2 órás programidőkkel.

Mosási asszisztens
Mindig jó tanácsot ad: a mosási asszisztens megadja Önnek a leg-
jobb programot a textíliáihoz.

Energiahatékonyság
Abszolút példamutató: a legjobb energiahatékonysági osztályok op-
timális mosási eredmények és rövid programidők mellett.

Miele mosógépek
A további termékjellemzők* áttekintése

*modelltől függően

Zománcozott front
Nem csak a szemnek: a zománcozott front karcolás-, sav- és 
rozsdaálló, valamint könnyen tisztítható.



Típus-/Modell megnevezése WKG 130 WKH 131 WPS WKR 571 WPS
Töltetmennyiség (kg) 8,0 8,0 9,0
Elhelyezési forma
Alátolható/Aláépíthető/Toronyba építhető •/–/• •/–/• •/–/•
Ajtónyitás jobbos jobbos jobbos
Centrifugálás
Max. centrifugálási fordulatszám 1 600 1 600 1 600
Design
Készülék színe/Kezelőpanel színe Lótuszfehér/Lótuszfehér Lótuszfehér/Lótuszfehér Lótuszfehér/Lótuszfehér
Forgatógomb színe Lótuszfehér Lótuszfehér Lótuszfehér
Kezelőfelület típusa Döntött Döntött Döntött
Ajtó kialakítása Króm Króm Króm
Display Egysoros kijelző Egysoros kijelző Négysoros TFT kijelző
Tisztítási teljesítmény
PowerWash rendszer/PowerWash 2.0 –/– –/• –/•
TwinDos/LiquidWash •/– •/– •/–
CapDosing/Folt-opció •/• •/• •/•
Textilkímélés
Termo-textilkímélő dob/Textílkímélő dob •/– •/– •/–
Kezelési kényelem
SteamCare/Elővasalás –/• –/• –/•
Késleltetett indítás max. 24 óráig/Hátralévő idő kijelzése/ 
Pontos idő kijelzés •/•/– •/•/– •/•/•
Dobmegvilágítás/Hangjelzés –/• –/• LED/•
Kijelző nyelvének választása/AutoClean-mosószer adagoló tartály •/• •/• •/•
Comfort-Lift ajtónyitás/Gördülőkeret –/– –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Centrifugálási hatékonyság A+++/A A+++/A A+++/A
Éves vízfogyasztás (l)/Éves áramfelhasználás (kWh) 9 900/176,00 9 900/137,00 11 000/130,00
Zaj a mosásnál/Centrifugálásnál db(A) re1pW 48/73 46/72 46/72
Profi Eco motor/Profi FSZ-motor/PWM-motor •/–/– •/–/– •/–/–
Melegvíz csatlakozás/Allwater csatlakozás –/– –/– –/–
EcoFeedback funkció • • •
Mennyiségi automatika/Vízmennyiség mérő/ 
Habképződés szabályozása •/•/• •/•/• •/•/•
Fontosabb mosási programok
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20 –/–/• •/–/• •/–/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú •/•/• •/•/• •/•/•
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer –/–/• –/–/• •/•/–
Outdoor/Impregnálás/Pehelypaplan •/•/• •/•/• •/•/•
Vegyes ruha/Kedvencek –/– –/– •/•
Fontosabb mosási opciók
ProgramManager/Pótvíz/Extra halk –/•/– •/•/– •/•/–
Rövid/Áztatás/Előmosás •/•/– •/–/– •/•/•
Minőség
Dobüst Nemesacél Nemesacél Nemesacél
Zománcozott front/Ellensúly öntvényből •/• •/• •/•
Biztonság
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof -metál •/–/– –/•/– –/•/–
Gyerekzár/PIN-kód •/• •/• •/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélessség x magasság x mélység) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Szériatartozék
3 Kapszula/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/• •/•/•

Típus-/Modell megnevezése WMH 261 WPS WMV 960 WPS
Töltetmennyiség (kg) 8,0 9,0
Elhelyezési forma
Alátolható/Aláépíthető/Toronyba építhető •/–/• •/–/•
Ajtónyitás jobbos jobbos
Centrifugálás
Max. centrifugálási fordulatszám 1 600 1 600
Design
Készülék színe/Kezelőpanel színe Lótuszfehér/Lótuszfehér Lótuszfehér/Lótuszfehér
Forgatógomb színe Lótuszfehér –
Kezelőfelület típusa 5° -fokban döntött 5° -fokban döntött
Ajtó kialakítása Fehér krómgyűrűvel Aluezüst krómgyűrűvel
Display Egysoros Touchtronic
Tisztítási teljesítmény
PowerWash rendszer/PowerWash 2.0 –/• •/•
TwinDos/LiquidWash •/– •/–
CapDosing/Folt-opció •/• •/•
Textilkímélés
Termo-textilkímélő dob/Textílkímélő dob •/– •/–
Kezelési kényelem
SteamCare/Elővasalás •/– •/–
Késleltetett indítás max. 24 óráig/Hátralévő idő kijelzése/ 
Pontos idő kijelzés •/•/– •/•/•
Dobmegvilágítás/Hangjelzés LED/• LED/•
Kijelző nyelvének választása/AutoClean-mosószer adagoló tartály •/• •/•
Comfort-Lift ajtónyitás/Gördülőkeret –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Centrifugálási hatékonyság A+++/A A+++/A
Éves vízfogyasztás (l)/Éves áramfelhasználás (kWh) 9 900/137,00 11 000/130,00
Zaj a mosásnál/Centrifugálásnál db(A) re1pW 46/72 46/72
Profi Eco motor/Profi FSZ-motor/PWM-motor •/–/– •/–/–
Melegvíz csatlakozás/Allwater csatlakozás –/– –/–
EcoFeedback funkció • •
Mennyiségi automatika/Vízmennyiség mérő/ 
Habképződés szabályozása •/•/• •/•/•
Fontosabb mosási programok
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20 •/–/• •/–/•
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú •/•/• •/•/•
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer –/–/• •/•/–
Outdoor/Impregnálás/Pehelypaplan •/•/• •/•/•
Vegyes ruha/Kedvencek –/– •/•
Fontosabb mosási opciók
ProgramManager/Pótvíz/Extra halk •/•/– •/•/–
Rövid/Áztatás/Előmosás •/–/– •/•/•
Minőség
Dobüst Nemesacél Nemesacél
Zománcozott front/Ellensúly öntvényből •/• •/•
Biztonság
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof -metál –/•/– –/•/–
Gyerekzár/PIN-kód •/• •/•
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (szélessség x magasság x mélység) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Szériatartozék
3 Kapszula/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/•
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Mosógépek,  
ChromeEdition

Mosógépek,  
WhiteEdition
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Mosószer

UltraPhase 1 és 2 flakon 
1,5 l

Kétkomponensű mosószer fehér és színes ruhákhoz
• A ragyogóan színes és a vakítóan fehér textíliákhoz
• Tökéletes folteltávolítás már alacsony hőmérsékle-

ten is
• Nincs túladagolás az automatikus adagolásnak kö-

szönhetően
• Kiadós - 37 (UltraPhase 1) ill. 50 (UltraPhase 2) mo-

sáshoz
• Egyszerűen tökéletes mosás. A Mielével.

UltraPhase 1 4190 Ft*
M.-Nr. 9.604.860 (1 mosás = 113 Ft) 

UltraPhase 2 4190 Ft*
M.-Nr. 9.604.880  (1 mosás = 84 Ft)

Egy TwinDos adagolórendszerrel rendelkező 
mosógép vásárlásakor egy flakon UltraPha-
se 1-et és UltraPhase 2-t kap hozzá aján-
dékba.

Világújdonság! 
A legjobb folyékony mosószer 
rendszer a piacon fehér és színes 
ruhákhoz - teljesen automatikusan
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