
 

 
 
 

Jak jsme tak dlouho mohli žít bez 
suši čky?  

 
 

Tak přesně tohle se vybaví všem, kte ří si po řídí 
kvalitní suši čku prádla a poznají její veškeré  
výhody. K nim pat ří mj. rychlost sušení, menší  
nutnost žehlení, minimalizace vlhkosti a tím  
i výskytu plísní v byt ě. Nelze opomenout také 
fakt,  že suši čka zachytí textilní prach, jenž se 
uvol ňuje přirozeným stárnutím textilu, což je 
přínosné  zejména pro alergiky na prach.  

 
 

Na co si dát p ři výb ěru suši čky zvlášt ě pozor?  

Důležité kritérium kvality pro sušičku prádla je těsnost. 
Čím méně vlhkého teplého vzduchu z přístroje uniká, tím 
vyšší je účinek kondenzace. Kromě toho je vysoká ztráta 
vlhkosti v malých prostorách mimořádně nepříjemná, 
protože kondenzát na stěnách může vyvolat vznik 
nebezpečných plísní. Sušičky prádla Miele dosahují nejlepší těsnosti a tím i nejvyšší 
třídy efektivity kondenzace. Sušičky Miele jsou prostě tou nejlepší volbou. Vzhledem 
k tomu, že jejich ceny začínají již na 21 900 Kč, můžeme konstatovat, že jsou 
srovnatelné s cenami konkurence, a tím dobře dostupné. Jedinečná kvalita přístrojů 
Miele platí také v případě sušiček, jsou totiž testovány na dobu provozu až 20 let. 
Díky této kvalitě, důkladnému zpracování a vynikajícím výsledkům sušení vítězí  
v mnoha nezávislých testech kvality. 

 
 

Žádná šance pro plíse ň 

Nákup sušičky se stává aktuálnější především  
v podzimních a zimních měsících, kdy není možné 
sušit prádlo venku. Někteří z nás ho nemohou venku 
sušit nikdy, a proto se dostávají ke slovu nejrůznější 
sušáky prádla. Pomineme-li dlouhou dobu sušení  
a estetické nedostatky, mávnout rukou ale 
nemůžeme nad zvýšenou vlhkostí v místnosti, kde 
se prádlo suší. Právě v takových prostorech dochází 
často k výskytu plísní, které mohou způsobovat 
vážné zdravotní komplikace. Tyto problémy mohou nastat jak u starších budov, tak  
i v novostavbách či zateplených budovách s novými plastovými okny. Kromě 
nedostatečného větrání pak může stát za vznikem plísní právě sušení prádla na 
běžných sušácích. 



 

 
 
 

Nebojte se vysoké spot řeby energie  

Dlouho byla argumentem proti pořízení sušičky poměrně 
vysoká spotřeba energie při sušení. To však už v dnešní době 
neplatí a provoz sušiček se stává čím dál víc ekonomičtější  
a ekologičtější. Sušičky Miele s tepelným čerpadlem hravě 
dosahují třídy energetické účinnosti A+. Přístroje s vysoce 
efektivním motorem Miele ProfiEco pracují ještě úsporněji  
a jsou zařazeny do třídy energetické účinnosti A++ nebo 
dokonce  A+++, která je až o 63 % úspornější než třída 
účinnosti A! Díky promyšlenému filtračnímu systému sušiček Miele, který chrání 
agregát tepelného čerpadla před znečištěním, a tím před snížením efektivity jeho 
provozu, nedochází v průběhu životnosti přístroje ke snížení jeho účinnosti  
a prodloužení času sušení. Díky tomu má sušička Miele velkou výhodu oproti 
konkurenčním přístrojům – po celou dobu své životnosti si zachovává stejnou 
spotřebu energie jako na začátku. 

 
 

Minimalizujte žehlení  

Asi neznáte ze svého okolí příliš mnoho lidí, kteří 
milují žehlení. Pokud k nim rovněž nepatříte, sušička 
je pro vás ideálním řešením, neboť minimalizuje 
potřebu žehlení. Pokud navíc často žehlíte košile, 
které, přiznejme si, patří v tomto ohledu k těm 
nejhorším kusům oblečení, jistě oceníte funkci 
SteamFinish od Miele, díky níž bude žehlení 
mnohonásobně snadnější. 

Před zahájením vyhlazování je do voštinového bubnu rozprášena jemná vodní mlha 
a následně je zahřáta vzduchem. Vzniklá pára prostupuje textilií do jednotlivých 
vláken, která do sebe teplou vlhkou páru absorbují. Tím se vlákna a sklady na textilii 
rovnají a vaše prádlo je viditelně vyhlazováno. Nutnost žehlení takto vyhlazeného 
prádla je minimální, někdy dokonce zcela zbytečné. 

 

 
Víte, že prádlo m ůže i von ět?   

 
Málokterá vůně se vyrovná té z čerstvě vypraného a 
vysušeného prádla. Ta však většinou nevydrží příliš 
dlouho.  I na to má Miele  řešení  -  díky  flakónům  
s vůněmi v pěti smyslných variantách získá prádlo 
během sušení jedinečnou vůni, kterou si ponechá až 
čtyři týdny. Navíc si můžete nastavit intenzitu vůně,  
a dokonce mezi jednotlivými cykly sušení vůně 
měnit. Jemná dámská halenka vonět něžnou vůní 

Rose, pánská košile zase po tajemném Orientu. Zajímavostí také je, že Miele si 
parfémy nechává vyrábět v rodinném podniku na jihu Francie, který tvoří vůně již od 
roku 1871. 



 

 
 
 

Prádlo v suši čce můžete i chránit  
 
 

Díky patentované voštinové struktuře bubnu je prádlo,  
v porovnání s běžným bubnem, unášeno více nahoru. 
Prádlo se tak nachází delší dobu v proudu teplého vzduchu  
a probíhá jeho rovnoměrné sušení. Současně je 
vylepšena výměna vlhkého vzduchu. V prohlubních 
jednotlivých voštin vzniká vzduchový polštář, na kterém 
prádlo během otáčení bubnu vždy jemně přistane. Vaše 
textilie jsou tak ošetřovány výrazně šetrněji, jsou méně 
mechanicky namáhané a po vysušení mají méně záhybů.  

Žehlení je pak mnohem snazší. Textilie nemusíte vyjmout okamžitě po skončení 
programu - ochrana proti pomačkání zajišťuje automatické rozvolnění prádla  
v pravidelných intervalech, takže se prádlo nepomačká. 

 
 

Vybavení p řesně podle vašich požadavk ů 

V široké nabídce sušiček Miele si vybere každý. Sušičky jsou vybaveny např. Eko 
informacemi (zobrazení spotřeby energie a stavu filtru nečistot), předvolbou startu  
a ukazatelem zbytkového času, bezúdržbovým výměníkem tepla, integrovaným 
odvodem kondenzátu, zvukovou signalizací, osvětlením bubnu nebo emailovanou 
čelní stěnou. Samozřejmostí je množství automatických programů a funkcí 
(Automatika plus, Košile, Konečná úprava hedvábí či vlny, Syntetika, Outdoor, 
Sportovní prádlo, Polštáře apod.). Oceníte také extrémní tichost sušiček Miele. 
Vybrat si můžete z několika variant designu a kompromisy nemusíte dělat ani při 
umístění do prostoru. Pračku a sušičku Miele lze snadno zakomponovat vedle sebe 
nebo do věže – přesně podle vašich představ. 

 
 

Komfortní odvod kondenzátu  

Všechny sušičky prádla Miele disponují integrovaným 
odvodem kondenzátu s navinutou hadičkou. Díky 
tomu lze vzniklý kondenzát komfortně odvádět do 
odpadního sifónu, případně přímo do umyvadla. 
Ušetříte si tak vyprazdňování nádobky na kondenzát. 


