
 Podlahový vysavač
Classic C1 Parquet Special

NASTAVENÍ VÝKONU

Elektronická regulace výkonu 6stupňovým
otočným voličem, pozvolný rozběh motoru,
stupeň Silence
ÚDAJE O VÝKONU

Motor PowerLine s max. výkonem 1 400 W
FILTRAČNÍ SYSTÉM

Filtrační systém Miele Air Clean, filtr AirClean,
motorový filtr, originální sáček 3D HyClean GN,
užitný objem sáčku 4,5 l 
POHYBLIVOST

Šetrná pojezdová kolečka na ocelové ose,
3bodové řízení, akční rádius 9 m
VYBAVENÍ

Přepínatelná lehce pohyblivá podlahová hubice
SBD 290-3, podlahový kartáč Parquet Twister
(SBB 300-3), hubice SRD 10, 3dílné příslušenství
umístěné v držáku VarioClip (hubice na čalou něný
nábytek, hubice pro vysávání spár, sací štětec),
nerezová kompaktní teleskopická sací trubice
KOMFORT PŘI OBSLUZE

XXL rukojeť, parkovací systém pro přestávky
při vysávání, držák sací trubice pro snadné
uskladnění, automatické navíjení kabelu
BEZPEČNOST

Indikace výměny sáčku, spojovací pojistka
pro podlahovou hubici a rukojeť
KVALITA 

Testováno na životnost 20 let*
BARVA

Lotosově bílá

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

TŘÍDA ÚČINNOSTI ČIŠTĚNÍ PRO KOBERCE

TŘÍDA ÚČINNOSTI ČIŠTĚNÍ PRO TVRDÉ PODLAHY

TŘÍDA EMISÍ PRACHU

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem

Specialista na choulostivé
tvrdé podlahy

Šetrný parketový kartáč
Parquet Twister (SBB 300-3)
Díky kombinaci přírodních
a umělých štětin se ideálně
hodí k čištění citlivých tvrdých
podlah. S jedinečným otoč -
ným kloubem je navíc velmi
flexibilní.

Lehký a funkční
S váhou cca 5,8 kg (vč. pří slu -
šenství) je Classic C1 Parquet
Special opravdu lehká váha.
Díky objemu sáčku 4,5 l a akč -
nímu rádiu 9 m vyniká tento
model rovněž funkčností.

Přesvědčivá hygiena
Vynikající filtrační účinek vysa -
vačů Miele spočívá ve více -
stupňovém filtračním systému.
Ten se skládá z inovativního
sáčku Miele 3D HyClean,
motorového filtru a kvalitního
vzduchového filtru. Souhra
těchto komponentů zajistí,
že je vyfiltrováno více než
99,9 %** jemného prachu.
** celková schopnost zadržování prachu

dle normy EN 60312-1

Kvalita Miele – testováno
na životnost 20 let*
Žádný pracovní den není tak
náročný jako produk tové testy
Miele: ještě než se vysavače
Miele dosta nou do výroby,
musí v na šich zkušebních
labo ratořích absolvovat nej -
různější testy.

F

C

A

B

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA

4 990 Kč


