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Welkom bij Miele

IMMER BESSER  –  Onze belofte

Bij de oprichting van Miele moesten de beide oprichters zich onder-
scheiden van hun concurrenten om succesen te boeken. Dat kan je 
op twee manieren: goedkoper zijn dan de rest of beter. Het is het 
één of het ander. Beide is praktisch onmogelijk.

Uw keuze voor Miele is een keuze voor beter.

Dat Miele de afgelopen 117 jaar telkens weer op overtuigende wijze 
die belofte heeft waargemaakt, blijkt niet alleen uit talrijke onder-
scheidingen en kwaliteitstesten waarin Miele als beste uit de bus 
komt, maar ook en vooral uit de tevredenheid van vele miljoenen 
klanten over de hele wereld.

Belangrijk daarbij is onze continuïteit in waarden en doelen. Dit is 
typisch voor een bedrijf dat al generaties lang in familiehanden is, en 
staat in schril contrast met de gang van zaken bij beursgenoteerde 
bedrijven, die vaak kortetermijnbelangen nastreven.

Sinds 1899 staat Miele niet alleen synoniem voor hoogwaardige 
kwaliteit in producten en Duits vakmanschap maar ook voor res-
pect, eerlijkheid en een partnerschapsbenadering: onze verkoop-
partners, eindklanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden 
zien wij als waardevolle partners. Wie een Miele koopt, maakt 
bovendien een milieubewuste keuze. Wij gaan zo bewust mogelijk 
om met grondstoffen in onze productieprocessen. Ook belangrijk is 
dat onze producten nieuwe maatstaven zetten qua verbruik van 
stroom, water en reinigingsmiddelen. Een lager verbruik is niet alleen 
goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.*

Als vierde generatie aan de leiding beloven wij u dat we trouw zullen 
blijven aan dit alles.

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

*  Meer informatie over onze inspanningen en principes op vlak van duurzaamheid vindt u online 
op www.miele.be



6

IMMER BESSER
Ons motto

Er zijn veel goede redenen om te kiezen 
voor Miele. 
Zes daarvan leest u hier.
Sinds de oprichting in 1899 is het motto 
'immer besser'. Dat betekent: we stellen alles 
in het werk om steeds betere producten op 
de markt te brengen. Met andere woorden: 
enerzijds beter dan alle andere fabrikanten 
en anderzijds nog beter dan we nu al zijn. 
Voor onze klanten betekent dit de geruststel-
lende zekerheid dat ze de beste huishoude-
lijke toestellen in huis halen. Miele kiest u 
voor het leven.

De kwaliteit van Miele.
Al meer dan 100 jaar geldt: op een Miele 
kan je vertrouwen. Onze toestellen laten u 
niet in de steek. Als enige fabrikant in de 
sector testen wij producten zoals onze 
wasmachines, droogkasten, vaatwassers of 
ovens op een levensduur van 20 jaar. Eén 
keer Miele, altijd Miele: wereldwijd blijven 
klanten trouw aan Miele en bevelen ze Miele 
aan. Ook wat de toekomst betreft, beloven 
we u dat we de kwaliteit en lange levens-
duur nooit in het gedrang zullen brengen.
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Het merk Miele
In vele landen is Miele het meest gewilde merk in de sector. In de Duitse ranglijst van 'best 
brands' werd in 2013 zelfs uitgeroepen tot beste productmerk aller tijden ('best brand ever'). 
Het merk Miele zegt tegelijkertijd ook iets over de gebruiker: Miele klanten stellen hoge eisen 
aan de resultaten, het comfort, het design en de milieuvriendelijkheid van hun huishoudelijke 
toestellen. Wie een Miele koopt, is kwaliteitsbewust en heeft gevoel voor stijl.

De service van Miele
Bij Miele staat service hoog in het vaandel: onze snelle en efficiënte klantenservice is al 
meerdere keren gekozen tot nummer 1 in de sector. En als u informatie wilt over uw aankoop, 
gewoon bij u thuis, of als u professionele reiniging van uw Miele-toestellen wenst, dan komen 
wij graag bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd! 

Het design van Miele
Miele staat voor strakke lijnen en tijdloze elegantie. Bij geen enkel ander merk vindt u voor uw 
inbouwtoestellen in de keuken een vergelijkbare keuze aan homogene designlijnen en 
kleurwerelden voor de meest uiteenlopende stijlen qua inrichting en keukenfronten. Miele 
toestellen zijn qua design volledig op elkaar afgestemd.

Het comfort van Miele
Of u nu kiest voor een toestel met klassieke draaiknoppen, vlakke sensortoetsen of 
touch-display in hoge resolutie dat u bedient zoals uw smartphone: de bediening van Miele 
toestellen is eenvoudig en leuk. Daar komt nog bij dat u in de keuken of bij het wassen alles 
kan overlaten aan handige en betrouwbare automatische programma's die perfecte resulta-
ten garanderen, tot in de details. U merkt het: Miele maakt uw leven een stuk gemakkelijker...

De techniek van Miele
Miele staat voor uitstekende resultaten met een minimaal energieverbruik. Dat slaat zowel op 
de hygiënische en behoedzame behandeling van uw wasgoed, vloeren en vaatwerk als op 
het veelzijdige kook- en bakplezier. Het resultaat van de vele innovatieve uitrustingskenmer-
ken die u alleen bij Miele vindt. Talrijke eerste plaatsen in de gerenommeerde testen overal ter 
wereld onderstrepen dit.
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Dat kan alleen een Miele

Miele zorgt voor uw kleding van A tot Z: wassen, drogen én strijken. 
Zelfs de was- en onderhoudsmiddelen van de Miele CareCollection 
zijn ontwikkeld in onze eigen laboratoria en zijn perfect afgestemd 
op de Miele toestellen. Hierdoor garanderen wij de beste wasresul-
taten en de juiste zorg voor elk soort wasgoed.

De ideale combinatie
Miele wasmachines en droogkasten zijn perfect op elkaar afge-
stemd. Bij elke wasmachine vindt u een bijpassende droogkast. 
Daarmee behaalt u de beste wasresultaten bij een optimale behan-
deling van uw textiel.

Perfecte strijkresultaten
Bij het strijken krijgt veel textiel pas een perfecte nabehandeling: de 
mechanische en thermische behandeling bieden een extra bescher-
ming. Met het Miele stoomstrijksysteem FashionMaster strijkt u snel 
comfortabel en zeer efficiënt.

Gewoonweg perfecte resultaten
Niet elk wasmiddel dat in de winkel te koop is wast even goed in 
elke wasmachine. Daarom hebben we in samenwerking met
geselecteerde leveranciers in ons eigen laboratorium de Miele 
CareCollection ontwikkeld. Alle wasmiddelen zijn perfect afgestemd 
op Miele wasmachines. Zo profiteert u al bij een kleine hoeveelheid
wasmiddel optimaal van de prestaties van uw Miele toestel en 
beschermt u bovendien het milieu.
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Welke kenmerken zijn belangrijk voor u? 
De producthighlights* van de Miele wasmachines

QuickPowerWash
Snel of grondig gewassen? Met 

het QuickPowerWash-programma hoeft u 
niet meer te kiezen: het beste wasresultaat 
in minder dan 60 minuten.

CapDosing
Doseer speciale wasmiddelen 

en wasverzachter eenvoudig met capsules 
voor één wasbeurt.

SoftSteam-trommel met 
ontkreukfunctie1)

Sneller perfect gestreken wasgoed: door 
het gebruik van de stoom in de trommel 
heeft u achteraf minder strijkwerk.

PowerWash 2.0
Schoon, snel en zeer ener-

gie-efficiënt voor een belading tot 5kg.

TwinDos
Volledig automatisch doseren.

Hiervoor biedt TwinDos 2 opties:
 
Voor het beste rendement doseert TwinDos 
UltraPhase 1 en 2 op het optimale tijdstip 
tijdens het wassen. Gekleurde of witte was: 
TwinDos met dubbel doseersysteem bereikt 
het hoogste wasresultaat en biedt u het 
beste vloeibare wasmiddel dat er op de 
markt is met één druk op de knop. 

Als alternatief kan u ook ander wasmiddel of 
wasverzachter automatisch laten doseren. 
U vult de navulreservoirs, die u kan bijbe-
stellen, met wasmiddel en wasverzachter en 
het toestel neemt de passende dosering 
over.

* afhankelijk van het model
1) Patent: EP 2 390 399 B1

Vlekkenfunctie
Kies uit verschillende soorten 

vlekken: het toestel past het wasprogramma 
aan en geeft tips via het display.
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Energie-efficiëntieklasse
Duidt de energie-efficiëntieklasse 
van het toestel aan.

  
 De energie-efficiëntieklasse van 
de huishoudelijke wasmachines in 
deze catalogus liggen tus-
sen A+++ en A+++ -40%.

 Soort trommel/capaciteit kg
 Duidt het type trommel aan en de 
maximale aantal kg aan droog 
wasgoed.

SoftSteam-trommel1) met 
beladingscapaciteit tot 9 kg.

SoftCare-trommel met beladings-
capaciteit tot 8 kg.

Waterbeschermingssysteem
 Duidt aan met welk waterbescher-
mingssysteem het toestel is 
uitgerust.

 WaterProof System: Bij lekkage 
onderbreekt een dubbel magneet-
ventiel de watertoevoer direct bij 
de waterkraan.

 
 WaterControl System: controleert 
de watertoevoer, herkent lekken 
en water in de kuip.

Doseersysteem
 duidt aan of het toestel beschikt 
over het TwinDos-systeem.

 TwinDos: automatisch doseren 
met het revolutionaire dubbele 
doseersysteem met UltraPhase 1 
en 2, of met andere wasmiddelen.

PowerWash 2.0 Systeem
 Duidt aan of het toestel beschikt 
over het PowerWash 2.0 Systeem.

PowerWash 2.0: wast schoner, 
sneller en energiezuiniger dan ooit 
tevoren.

CapDosing 
Duidt aan of het toestel beschikt 
over CapDosing.

  
 Doseer speciaal wasmiddel, 
wasverzachter en booster een-
voudig via voorgedoseerde 
capsules.

Vlekkenfunctie
Duidt aan of het toestel beschikt 
over de optie vlekkenfunctie.

 Kies uit verschillende soorten 
vlekken (tot 23 soorten*): het 
toestel past het wasprogramma 
aan en geeft tips in het display.

Ontkreukfuncties
Duidt aan over welk type ont-
kreukfunctie het toestel beschikt.

SteamCare: 
 Maakt strijken bijna overbodig: 
gebruik de ontkreukoptie bij een 
wasprogramma of kies het pro-
gramma Gladstomen.

Ontkreuken: 
 minder strijken: gebruik de ont-
kreukoptie bij een 
wasprogramma.

Wateraansluiting
 Duidt aan of het toestel uitgerust 
is met wateraansluiting voor 
alternatieve bronnen.

Warm water: Zowel koud- als 
warmwateraansluiting.

Wat is wat?
Alle iconen voor wasmachines: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u 
alle Miele wasmachines in detail 
uitgelegd, in de vorm van 
producttabellen.

De belangrijkste kenmerken sprin-
gen meteen in het oog, in de vorm 
van iconen. Op die manier kan u 
de toestellen in één oogopslag 
vergelijken. Hier vindt u een han-
dig overzicht van alle gebruikte 
iconen, telkens met een woordje 
uitleg erbij.

*  afhankelijk van het model
1) Patent: EP 2 390 399 B1



13

M
ie

le
 w

as
m

ac
hi

ne
s 

Wasmachines W1 Classic

Type WDB 030 WDB 030 WPS WDD 030
Belading in kg 1 – 7 1 – 7 1 – 8
Max. toerental (tpm) 1.400 1.400 1.400
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Rechts Rechts Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Alu zilver Alu zilver Alu zilver
Kleur draaiknop/Display – Kleur Lotuswit/7 segments – Geel Lotuswit/7 segments – Geel Lotuswit/7 segments – Geel
Type bedieningspaneel Schuin Schuin Schuin
Reinigingsprestaties
TwinDos – – –
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/– –/– –/–
CapDosing/Vlekkenfunctie •/– •/– •/–
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel –/• –/• –/•
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/– –/– –/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting – – –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade –/• –/• –/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++/B A+++/B A+++ -10%/B
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 10.340/175 10.340/175 10.120/177
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 50/74 50/74 50/74
Warmwateraansluiting – – –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor –/• –/• –/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/• •/•/• •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra –/•/– –/•/– –/•/–
Overhemden/Zijde/Wol •/–/• •/–/• •/–/•
Donkere was/Jeans/Donker en Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil –/•/– –/•/– –/•/–
Kort/Inweken/Voorwas •/•/• •/•/• •/•/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/• •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem •/–/– –/•/– •/–/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling –/• –/• –/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/– 1.054/– 1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 899,– 949,– 949,–

*  A+++ - 10% : dit toestel is 10%  zuiniger dan een toestel met  
energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden
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Wasmachines W1 Classic

Type WDD 030 WPS
Belading in kg 1 – 8
Max. toerental (tpm) 1.400
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/•
Scharnier deur Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Alu zilver
Kleur draaiknop/Display – Kleur Lotuswit/7 segments – Geel
Type bedieningspaneel Schuin
Reinigingsprestaties
TwinDos –
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/–
CapDosing/Vlekkenfunctie •/–
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel –/•
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/–
Trommelverlichting –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade –/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -10%/B
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 10.120/177
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 50/74
Warmwateraansluiting –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor –/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra –/•/–
Overhemden/Zijde/Wol •/–/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/–/–
Textielmix/Favorieten –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil –/•/–
Kort/Inweken/Voorwas •/•/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling –/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/–
Indicatieve marktrpijs in euro 
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 999,–

*  A+++ - 10% : dit toestel is 10%  zuiniger dan een toestel met  
energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden
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Wasmachines W1 Chrome Edition

Type WKB 130 WKB 120 WPS WKB 130 WPS
Belading in kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Max. toerental (tpm) 1.600 1.600 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/•/• •/–/•
Scharnier deur Rechts Rechts Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Alu zilver Alu zilver Alu zilver
Kleur draaiknop/Display – Kleur Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit
Type bedieningspaneel Schuin Recht Schuin
Reinigingsprestaties
TwinDos – – –
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/– –/– –/–
CapDosing/Vlekkenfunctie •/– •/– •/–
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/• –/• –/•
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting – – –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/• •/• •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -10%/A A+++ -10%/A A+++ -10%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 9.900/176 9.900/176 9.900/176
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 48/73 48/73 48/73
Warmwateraansluiting – – –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor –/• –/• –/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/• •/•/• •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra –/•/– –/•/– –/•/–
Overhemden/Zijde/Wol •/–/• •/–/• •/–/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil –/•/– –/•/– –/•/–
Kort/Inweken/Voorwas •/–/– •/–/– •/–/–
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/• •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem •/–/– –/•/– –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/– 1.054/600 1.054/–
Indicatieve marktrpijs in euro 
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.099,– 1.149,– 1.149,–

*  A+++ - 10% : dit toestel is 10%  zuiniger dan een toestel met  
energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden
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Wasmachines W1 Chrome Edition

Type
WKF 311 
PWash 2.0

WKG 130 WPS 
TDos

WKF 131 WPS 
PWash 2.0

Belading in kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Max. toerental (tpm) 1.400 1.600 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Rechts Rechts Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Alu zilver Chroom Chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit
Type bedieningspaneel Schuin Schuin Schuin
Reinigingsprestaties
TwinDos – • –
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/• –/– –/•
CapDosing/Vlekkenfunctie •/• •/• •/•
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/• –/• –/•
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting – – –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/• •/• •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -20%/B A+++ -10%/A A+++ -30%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 9.900/157 9.900/176 9.900/137
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 47/72 48/73 47/72
Warmwateraansluiting – – –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor •/• •/• •/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/• •/•/• •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra •/•/• –/•/• •/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/•/• •/•/• •/•/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil •/•/• –/•/– •/•/•
Kort/Inweken/Voorwas •/–/– •/•/– •/–/–
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid Ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/• •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem •/–/– –/•/– –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open /zonder deur 1.054/– 1.054/– 1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.199,– 1.349,– 1.349,–

*  A+++ - 10% , A+++ -30% of A+++ -40% : dit toestel is 10% ,  
30% of 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden
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Wasmachines W1 Chrome Edition

Type
WKF 332 WPS
PWash 2.0

WKH 132 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

WKH 272 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Belading in kg 1 – 9 1 – 9 1 – 9
Max. toerental (tpm) 1.600 1.600 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Rechts Rechts Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Chroom Chroom Chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit
Type bedieningspaneel Schuin Schuin Schuin
Reinigingsprestaties
TwinDos – • •
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/• –/• –/•
CapDosing/Vlekkenfunctie •/• •/• •/•
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/• –/• •/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting – – LED
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/• •/• •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -40%/A A+++ -40%/A A+++ - 40%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 11.000/130 11.000/130 11.000/130
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 47/72 46/72 46/72
Warmwateraansluiting – – –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor •/• •/• •/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/• •/•/• •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra •/•/• •/•/• •/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/•/• •/•/• •/•/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil •/•/• •/•/• •/•/•
Kort/Inweken/Voorwas •/–/– •/–/– •/–/–
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid Ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/• •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem –/•/– –/•/– –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open /zonder deur 1.054/– 1.054/– 1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.449,– 1.499,– 1.799,–

*  A+++ - 10% , A+++ -30% of A+++ -40% : dit toestel is 10% ,  
30% of 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++
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Wasmachines W1 Chrome Edition

Type
WKR 771 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Belading in kg 1 – 9
Max. toerental (tpm) 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/•
Scharnier deur Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Chroom

Kleur draaiknop/Display – Kleur
Lotuswit met chromen ring/
TFT met 4 regels – Wit

Type bedieningspaneel Schuin
Reinigingsprestaties
TwinDos •
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/•
CapDosing/Vlekkenfunctie •/•
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken •/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/•
Trommelverlichting LED
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ - 40%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 11.000/130
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 46/72
Warmwateraansluiting –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor •/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra •/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/•/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans •/•/–
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/•/•
Textielmix/Favorieten •/•
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil •/•/•
Kort/Inweken/Voorwas •/•/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 2.099,–

*  A+++ - 40% : dit toestel is 40%  zuiniger dan een toestel met  
energie-efficiëntieklasse A+++
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Type WMB 120 WMB 120 WPS WMG 120 WPS TDos
Belading in kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Max. toerental (tpm) 1.600 1.600 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Rechts Rechts Rechts
Design
Kleur toestel/kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Lotuswit met alu zilveren ring Lotuswit met alu zilveren ring Lotuswit met chromen ring

Kleur draaiknop/Display – Kleur Lotuswit/1 regel – Wit Lotuswit/1 regel – Wit
Lotuswit met chromen ring/ 
1 regel – Wit

Type bedieningspaneel Schuin 5° Schuin 5° Schuin 5°
Reinigingsprestaties
TwinDos – – •
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/– –/– –/–
CapDosing/Vlekkenfunctie •/– •/– •/•
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/• –/• –/•
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting – – –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/• •/• •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -10%/A A+++-10%/A A+++-10%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 9.900/176 9.900/176 9.900/176
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 48/73 48/73 48/73
Warmwateraansluiting – – –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor –/• –/• •/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/• •/•/• •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra –/•/– –/•/– –/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/–/• •/–/• •/•/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/•
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil –/•/– –/•/– –/•/–
Kort/Inweken/Voorwas •/•/• •/•/• •/•/–
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/• •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem •/–/– –/•/– –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.099,– 1.149,– 1.349,–

Wasmachines W1 White Edition

*  A+++ - 10% : dit toestel is 10%  zuiniger dan een toestel met  
energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden
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Type
WMF 121 WPS
PWash 2.0

WMH 122 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

WMG 823 WPS 
TDos

Belading in kg 1 – 8 1 – 9 1 – 8
Max. toerental (tpm) 1.600 1.600 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Rechts Rechts Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Lotuswit met chromen ring Lotuswit met chromen ring Lotuswit met chromen ring

Kleur draaiknop/Display – Kleur
Lotuswit met chromen ring/ 
1 regel – Wit

Lotuswit met chromen ring/ 
1 regel – Wit

Lotuswit met chromen ring/ 
1 regel – Wit

Type bedieningspaneel Schuin 5° Schuin 5° Schuin 5°
Reinigingsprestaties
TwinDos – • •
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/• –/• –/–
CapDosing/Vlekkenfunctie •/• •/• •/•
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken –/• –/• –/•
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting – – –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/• •/• •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -30%/A A+++ -40%/A A+++ -10%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 9.900/137 11.000/130 9.900/176
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 47/72 46/72 48/73
Warmwateraansluiting – – •
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor •/• •/• •/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/• •/•/• •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra •/•/• •/•/• –/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/•/• •/•/• •/•/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Textielmix/Favorieten –/– –/• –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil •/•/• •/•/• •/•/•
Kort/Inweken/Voorwas •/–/– •/–/– •/•/–
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– •/•/–
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/• •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem –/•/– –/•/– –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open /zonder deur 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.349,– 1.499,– 1.699,–

Wasmachines W1 White Edition

*  A+++ - 10%, A+++ - 30% of A+++ -40% : dit toestel is 10%,  
30% of 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden
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Type
WMV 963 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Belading in kg 1 – 9
Max. toerental (tpm) 1.600
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/•
Scharnier deur Rechts
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit
Kleur deur Zilver met rand in chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur –/Touchtronic
Type bedieningspaneel Schuin 5°
Reinigingsprestaties
TwinDos •
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/•
CapDosing/Vlekkenfunctie •/•
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel •/–
Bedieningscomfort
SteamCare/Ontkreuken •/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/•
Trommelverlichting LED
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Droogresultaat A+++ -40%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 11.000/130
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 46/72
Warmwateraansluiting –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor •/•
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/•/•
Wasprogramma’s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra •/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/•/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans •/•/–
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons •/•/•/•
Textielmix/Favorieten •/•
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil •/•/•
Kort/Inweken/Voorwas •/•/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready •/•/•
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem –/•/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.077/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 2.199,–

*  A+++ -40% : dit toestel is 40% zuiniger dan een toestel met  
energie-efficiëntieklasse A+++

Wijzigingen voorbehouden

Wasmachines W1 White Edition
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Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?
De producthighlights* van de Miele toplader

1) Patent: EP 0 935 687 B1 
2) Patent: EP 1 619 288 B1

De gepatenteerde1) 
SoftCare-trommel

Door de honingraatstructuur van de SoftCa-
re-trommel onstaat een dun laagje water 
tussen textiel en trommelwand. Het was-
goed glijdt daarop door de trommel en 
wordt veilig gewassen. Ook de verkleinde, 
langs de randen gepolijste perforaties in de 
trommel beschermen uw wasgoed: er 
ontstaan geen pluizen en er trekken geen 
naden los. 

Comfort-Lift
Eenvoudiger bestaat niet: met 

de gepatenteerde 2) Comfort-Lift opent u de 
Miele-toplader met maar één handgreep.

Trommelpositionering en 
-vergrendeling

Na afloop van het wasprogramma wijst de 
vulopening naar boven en stopt de trommel 
met draaien. U kunt dan meteen eenvoudig 
bij uw fris gewassen textiel.

Energie-efficiëntie
Absoluut voorbeeldig: beste 
energie-efficiëntieklasse bij optimale 
wasresultaten en korte programma's.

Extra stil
Een speciaal wasritme: de functies "Spoel-
stop" en "zonder centrifugeren" staan 
garant voor een heel rustige wascyclus.
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Energie-efficiëntieklasse
Duidt de energie-efficiëntieklasse 
van het toestel aan.

De energie-efficiëntieklasse van 
de toplader in deze catalogus is 
A+++.

 
 Soort trommel/capaciteit in kg
 Duidt het type trommel aan en het 
maximale aantal kg aan droog 
wasgoed. 

SoftCare-trommel1) met een 
beladingscapaciteit tot 6 kg.

  
 Waterbeschermingssyteem
 Duidt aan met welk waterbescher-
mingssysteem het toestel is 
uitgerust.

 WaterControl System: controleert 
de watertoevoer, herkent lekken 
en water in de kuip.

ComfortLift
Duidt aan of het toestel beschikt 
over het ComfortLift-systeem. 

 
Eenvoudiger bestaat niet: met de 
gepatenteerde2) ComfortLift opent 
u de Miele-toplader met maar één 
handgreep.

Wat betekent wat?
Alle iconen voor de toplader: een overzicht

Hebt u maar weinig plaats voor 
een wasmachine? Een toplader 
van Miele is de perfecte oplos-
sing. Want deze compacte toestel-
len hebben maar weinig ruimte 
nodig. Door de belading van 
bovenaf hebt u met dit toestel 
meer bewegingsvrijheid. De topla-
ders van Miele zijn intuïtief en 
eenvoudig te bedienen. 

Op de volgende pagina vindt u de 
Miele toplader in detail uitgelegd, 
in de vorm van een producttabel. 
De belangrijkste kenmerken sprin-
gen meteen in het oog, in de vorm 
van iconen. Hier vindt u een han-
dig overzicht van alle gebruikte 
iconen, telkens met een woordje 
uitleg erbij.

1) Patent: EP 0 935 687 B1
2) Patent: EP 1 619 288 B1 
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Toplader

Type W 667
Belading in kg 1 – 6
Max. toerental (tpm) 1.200
Uitvoering
Comfort Lift •
Design
Automatisch vaste trommelpositionering en trommelhalte •/•
Kleur toestel/kleur bedieningspaneel/kleur draaiknop Lotuswit/lotuswit/lotuswit
Type bediening Draaiknop
Type bedieningspaneel Schuin 49°
Reinigingsprestaties
TwinDos –
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0 –/–
CapDosing/Vlekkenfunctie –/–
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel –/•
Bedieningscomfort
SteamCare/Voorstrijken –/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok –/–/–
Trommelverlichting –
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade –/–
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntie/Condensatie-efficiëntie A+++/B
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh 8.800/150
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW 49/72
Warmwateraansluiting –
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor –/–
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking •/–/•
Speciale wasprogramma‘s
Katoen/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•
QuickPowerWash/Express 20/Automatic –/•/•
Overhemden/Zijde/Wol •/–/•
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans –/–/•
Outdoor/Impregneren/Dons –/–/–
Textielmix/Favorieten –/–
Wasopties
Programmamanager/Extra water/Extra stil –/•/–
Kort/Inweken/Voorwas •/•/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/–
Kwaliteit
Kuip GlaronK
Geëmailleerde voorzijde/gietijzeren contragewichten •/•
Veiligheid
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem •/–/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling –/–
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 459 x 900 x 601
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur –/–
Meegeleverde toebehoren
3 caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.249,–

Wijzigingen voorbehouden
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Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?
De producthighlights* van de Miele droogkasten

FragranceDos1)

Heerlijk fris: met Miele geurfla-
cons wordt uw wasgoed niet alleen lekker 
zacht, maar gaat het ook heerlijk ruiken.

EcoDry-technologie
De Miele EcoDry-technologie 

garandeert u een duurzaam, laag energie-
verbruik en optimale droogprogramma's. 
Door de doeltreffende combinatie van het 
Miele-filtersysteem en de onderhoudsvrije 
warmtewisselaar hebben pluizen geen kans 
om de warmtewisselaar te verstoppen en zo 
de prestaties te verlagen. 

Miele-droogkasten met warmtepomptech-
nologie werken met EcoDry altijd zuinig, 
gedurende de hele levensduur van het 
toestel. 
 

Energie-efficiëntie
Zorg voor het milieu: de Miele-droogkasten 
met warmtepomp bereiken de hoogste 
energie-efficiëntieklasse.

Perfect Dry2)

Nauwkeurige droging danzkij 
de kalksensor: Perfect Dry met kalksenso-
riek herkent het kalkgehalte van uw water 
en stemt de droging hierop precies af.

Warmtepomptechnologie
De droogautomaten met warmtepomptech-
nologie van Miele bieden hetzelfde comfort 
en flexibiliteit als conventionele condensdro-
gers, maar verbruiken tot 50% minder 
energie.

Onderhoudsvrije condensor
Dubbel betrouwbaar: de tweelaagse combi-
natiefilter beschermt de warmtewisselaar en 
zorgt voor echt droogplezier.

* afhankelijk van het model
1) Patent aangevraagd: EP 2 431 516 A1
2) Patent: DE 197 19 661 C2
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Energie-efficiëntie
Duidt de energie-efficiëntieklasse 
van het toestel aan.

Energie-efficiëntieklassen van A+ 
tot A+++ worden met een sym-
bool aangeduid. 

Trommelsoort/
Beladingscapaciteit
 Duidt het soort trommel en het 
max. gewicht van het wasgoed 
aan.

SoftCare-trommel1) met bela-
dingscapaciteit tot 9 kg.

Warmtepomp
 Duidt aan of de droogkast 
beschikt over 
warmtepomptechnologie.

Droogt niet enkel zuinig, maar ook 
verzorgend.

EcoDry
 Duidt aan of de droogkast 
beschikt over EcoDry-technologie.

 Continu zuinig: het filtersysteem 
en de onderhoudsvrije warmte-
wisselaar houden het energiever-
bruik en de programmaduur 
constant laag.

FragranceDos
 Duidt aan of de droogkast 
beschikt over de Fragrance-
Dos-functie en reeds voorzien is 
van geurflacon.

  Heerlijk fris: met Miele geurflacons 
wordt uw wasgoed niet alleen 
lekker zacht, maar gaat het ook 
heerlijk ruiken.

SteamFinish
 Duidt aan of de droogkast beschikt 
over het programma "Gladstomen".

 Sneller perfect gedroogd was-
goed: stoom en warmte maken uw 
wasgoed al glad in de droger.

Perfect Dry2)

 Duidt aan of de droogkast beschikt 
over de PerfectDry-functie.

 Altijd perfect gedroogd: PerfectDry 
herkent de hardheid van het water 
en stemt de programmaduur 
daarop af.

EcoFeedback
 Duidt aan of de droogkast info 
weergeeft over energieverbruik en 
de status van de pluizenfilters.

 Altijd in het oog: weergave energie-
verbruik en status van pluizenfilter 
- voor een blijvend laag verbruik.

Ontkreuken
 Duidt aan of de droogkast beschikt 
over het programma "Ontkreuken".

Voorstrijken: zichtbaar gladder: 
vochtig en droog wasgoed 
behoedzaam gladgestreken.

 Mooi strijkeffect: zowel vochtig als 
droog wasgoed wordt zichtbaar 
gladder.

Wat betekent wat?
Alle iconen voor Miele droogkasten: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u 
alle Miele drogers in detail uitge-
legd, in de vorm van 
producttabellen.

De belangrijkste kenmerken sprin-
gen meteen in het oog, in de vorm 
van iconen. Op die manier kan u 
de toestellen in één oogopslag 
vergelijken. Hier vindt u een han-
dig overzicht van alle gebruikte 
iconen, telkens met een woordje 
uitleg erbij.

1) Europees patent: EP 1 293 594 B1
2) Duits patent: DE 19 719 661 C2
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Luchtafvoerdroger

Type T 8723
Belading in kg 1 – 7
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil –/•/•
Scharnier deur Links
Type
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/
Luchtafvoerdroger –/–/•
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel Lotuswit/Schuin
Kleur draaiknop Lotuswit
Display – kleur 7 segmenten – Geel
Droogresultaten
Perfect Dry/FragranceDos •/–
SteamFinish –
Links- en rechtsomdraaiende trommel •
Behoedzame wasbehandeling
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel •/–
Bedieningscomfort
Geïntegreerde condenswaterafvoer –
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/–
Trommelverlichting/keuze displaytaal Gloeilamp/–
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie C/–
Jaarlijks energieverbruik in kWh 489
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) 63
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) 91
EcoFeedback-functie –
Profi Eco-motor –
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie –/–
Speciale droogprogramma‘s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/–/•/–
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans •/–/•/•
Gladstomen/Ontkreuken –/•
TurboDry/Express/Automatic extra –/•/•
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens –/•/–
Textielmix/Favorieten –/–
Droogopties
Opfrissen/Turbo/Eco –/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer •/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/–
Kwaliteit
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde •/•
Veiligheid
Pincode-vergrendeling –
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen –/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 595 x 850 x 580
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.060/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg –/–
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel –/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 849,–

Wijzigingen voorbehouden
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Condensdrogers

Type TDA 140 C TDA 150 C T 8823 C
Belading in kg 1 – 7 1 – 7 1 – 7
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/•/• •/•/• –/•/•
Scharnier deur Links Links Links
Type
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/
Luchtafvoerdroger –/•/– –/•/– –/•/–
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel Lotuswit/Recht Lotuswit/Schuin Lotuswit/Schuin
Kleur draaiknop Lotuswit Lotuswit Lotuswit
Display – kleur 7 segmenten – Geel 7 segmenten – Geel 7 segmenten – Geel 
Droogresultaten
Perfect Dry/FragranceDos •/• •/• •/–
SteamFinish – – –
Links- en rechtsomdraaiende trommel • • •
Behoedzame wasbehandeling
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
Geïntegreerde condenswaterafvoer • • •
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok –/•/– –/•/– •/•/–
Trommelverlichting/keuze displaytaal Gloeilamp/– Gloeilamp/– Gloeilamp/–
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie B/A B/A B/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 494 494 494
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) 63 63 63
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) 109 109 109
EcoFeedback-functie – – –
Profi Eco-motor – – –
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie –/– –/– –/–
Speciale droogprogramma‘s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/–/•/– •/–/•/– •/–/•/–
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans –/–/•/– –/–/•/– •/–/•/•
Gladstomen/Ontkreuken –/• –/• –/•
TurboDry/Express/Automatic extra –/–/• –/–/• –/•/•
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens –/–/– –/–/– –/•/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Droogopties
Opfrissen/Turbo/Eco –/–/– –/–/– –/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer •/• •/• •/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde •/• •/• •/•
Veiligheid
Pincode-vergrendeling – – –
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 595 x 850 x 580 595 x 850 x 580 595 x 850 x 580
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.060/– 1.060/– 1.060/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg –/– –/– –/–
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel –/– –/– –/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 799,– 799,– 999,–

1 .48
1 .48

Wijzigingen voorbehouden
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Warmtepompdrogers T1 Classic

Type TDB 220 WP TDB 230 WP TDD 230 WP
Belading in kg 1 – 7 1 – 7 1 – 8
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/•/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Links Links Links
Type
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/
Luchtafvoerdroger •/–/– •/–/– •/–/–
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel Lotuswit/Recht Lotuswit/Schuin Lotuswit/Schuin
Kleur draaiknop Lotuswit Lotuswit Lotuswit
Display – Kleur 7 segmenten – Geel 7 segmenten – Geel 7 segmenten – Geel
Droogresultaten
Perfect Dry/FragranceDos •/• •/• •/•
SteamFinish – – –
Links- en rechtsomdraaiende trommel • • •
Behoedzame wasbehandeling
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
Geïntegreerde condenswaterafvoer • • •
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting/keuze displaytaal LED/– LED/– LED/–
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie A++/A A++/A A++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 211 211 230
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) 66 66 66
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) 137 137 156
EcoFeedback-functie – – –
Profi Eco-motor – – –
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie •/• •/• •/•
Speciale droogprogramma‘s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Gladstomen/Ontkreuken –/• –/• –/•
TurboDry/Express –/• –/• –/•
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens •/•/– •/•/– •/•/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Droogopties
Opfrissen/Turbo/Eco –/–/– –/–/– –/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer •/– •/– •/–
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Soft ribben/Geëmailleerd voorzijde •/• •/• •/•
Veiligheid
Pincode-vergrendeling • • •
Indicatie condenswaterreservoir ledigen/indicatie filter reinigen •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/– 1.054/– 1.054/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg R134a/0,34 R134a/0,34 R134a/0,34
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel 1.430/486 1.430/486 1.430/486
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 999,– 999,– 1.049,–

Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde 
broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Wijzigingen voorbehouden
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Warmtepompdrogers T1 Chrome Edition

Type TCE 530 WP TCF 630 WP TKG 850 WP SFinish&Eco
Belading in kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8 
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Links Links Links
Type
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/
Luchtafvoerdroger •/–/– •/–/– •/–/–
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel Lotuswit/Schuin Alu zilver/Schuin Chroom/Schuin
Kleur draaiknop Lotuswit Lotuswit Lotuswit
Display – Kleur 7 segmenten – Wit 7 segments – Wit 1 regel – Wit
Droogresultaten
Perfect Dry/FragranceDos •/• •/• •/•
SteamFinish – – •
Links- en rechtsomdraaiende trommel • • •
Behoedzame wasbehandeling
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
Geïntegreerde condenswaterafvoer • • •
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/– •/•/–
Trommelverlichting/keuze displaytaal LED/– LED/– LED/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie A+++/A A+++/A A+++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 171 171 169
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) 66 64 64
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) 177 177 169
EcoFeedback-functie – – •
Profi Eco-motor • • •
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie •/• •/• •/•
Speciale droogprogramma‘s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans •/–/•/• •/–/•/• •/•/•/•
Gladstomen/Ontkreuken –/• –/• •/•
TurboDry/Express –/• –/• –/•
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens •/•/– •/•/– •/•/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– –/–
Droogopties
Opfrissen/Turbo/Eco –/–/– –/–/– •/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer •/• •/• •/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– –/–/–
Kwaliteit
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde •/• •/• •/•
Veiligheid
Pincode-vergrendeling • • •
Indicatie condenswaterreservoir ledigenindicatie filter reinigen •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/– 1.054/– 1.054/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg R134a/0,48 R134a/0,48 R134a/0,48
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel 1.430/686 1.430/686 1.430/686
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.099,– 1.249,– 1.499,–

Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde 
broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Wijzigingen voorbehouden
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Type TKR 850 WP SFinish&Eco XL
Belading in kg 1 – 9
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/•
Scharnier deur Links
Type
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/
Luchtafvoerdroger •/–/–
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel Chroom/Schuin
Kleur draaiknop Lotuswit met chromen ring
Display – Kleur TFT 4 regels – Wit
Droogresultaten
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish •
Links- en rechtsomdraaiende trommel •
Behoedzame wasbehandeling
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel •/–
Bedieningscomfort
Geïntegreerde condenswaterafvoer •
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdweergave/dagtijdweergave •/•/•
Trommelverlichting/keuze displaytaal LED/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie A+++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 193
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) 62
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) 206
EcoFeedback-functie •
Profi Eco-motor •
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie •/•
Speciale droogprogramma‘s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/•
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans •/•/•/•
Gladstomen/Ontkreuken •/•
TurboDry/Express –/•
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens •/•/•
Textielmix/Favorieten •/•
Droogopties
Opfrissen/Turbo/Eco •/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer •/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/–
Kwaliteit
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde •/•
Veiligheid
Pincode-vergrendeling •
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.054/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg R134a/0,48
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel 1.430/686
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.799,–

Warmtepompdrogers T1 Chrome Edition

Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde 
broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Wijzigingen voorbehouden
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Warmtepompdrogers T1 White Edition

Type TWF 620 WP TMG 840 WP SFinish&Eco TMV 843 WP
Belading in kg 1 – 8 1 – 8 1 – 9 
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/–/• •/–/• •/–/•
Scharnier deur Links Links/(Verwisselbaar) Links/(Verwisselbaar)
Type
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/
Luchtafvoerdroger •/–/– •/–/– •/–/–
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit

Kleur deur/Type bedieningspaneel Wit met alu zilver/Schuin 5° Wit met rand in chroom/Schuin 5°
Alu zilveren deur met rand in 
chroom/Schuin 5°

Kleur draaiknop Lotuswit Lotuswit met chromen ring Touchscreen

Display – Kleur 7 segmenten – Wit 1 regel – Wit 
TouchTronic-display  
met 5 lijnen TFT – Wit

Droogresultaten
Perfect Dry/FragranceDos •/• •/• •/•
SteamFinish – • •
Links- en rechtsomdraaiende trommel • • •
Behoedzame wasbehandeling
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel •/– •/– •/–
Bedieningscomfort
Geïntegreerde condenswaterafvoer • • •
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdweergave/dagtijdweergave •/•/– •/•/– •/•/•
Trommelverlichting/keuze displaytaal LED/– LED/• LED/•
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie A+++/A A+++/A A+++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 171 169 193
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) 64 64 62
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) 177 169 178
EcoFeedback-functie – • •
Profi Eco-motor • • •
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie •/• •/• •/•
Speciale droogprogramma‘s
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans •/–/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Gladstomen/Ontkreuken –/• •/• •/•
TurboDry/Express –/• –/• •/•
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens •/•/– •/•/– •/•/–
Textielmix/Favorieten –/– –/– •/•
Droogopties
Opfrissen/Turbo/Eco –/–/– •/–/– •/•/•
Kreukbeveiliging/Zoemer •/• •/• •/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready –/–/– –/–/– •/•/•
Kwaliteit
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde •/• •/• •/•
Veiligheid
Pincode-vergrendeling • • •
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen •/• •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.077/– 1.077/– 1.077/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg R134a/0,48 R134a/0,48 R134a/0,48
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel 1.430/686 1.430/686 1.430/686
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.249,– 1.499,– 2.199,–

Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde 
broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Wijzigingen voorbehouden
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Welke kenmerken zijn belangrijk voor u?
De producthighlights* van de Miele was-droogcombinatie

QuickPowerWash
Tijd besparend: Snel gewassen 

en perfect gedroogd in minder dan 1 uur.

CapDosing
Doseer speciale wasmiddelen 

en wasverzachter eenvoudig met capsules 
voor één wasbeurt.

SteamCare
Tot 50% minder strijken vereist: Tijdens een 
was- en droogprogramma of als een 
afzonderlijk "stoomstrijk"programma.

PowerWash 2.0
Schoon, snel en zeer ener-

gie-efficiënt voor een belading tot 5kg.

TwinDos
Volledig automatisch doseren.

Hiervoor biedt TwinDos 2 opties:

Voor het beste rendement doseert TwinDos 
UltraPhase 1 en 2 op het optimale tijdstip 
tijdens het wassen. Gekleurde of witte was: 
TwinDos met dubbel doseersysteem bereikt 
het hoogste wasresultaat en biedt u het 
beste vloeibare wasmiddel dat er op de 
markt is met één druk op de knop.

Als alternatief kan u ook ander wasmiddel of 
wasverzachter automatisch laten doseren. 
U vult de navulreservoirs, die u kan bijbe-
stellen, met wasmiddel en wasverzachter en 
het toestel neemt de passende dosering 
over.

* afhankelijk van het model
1) Europees patent: EP 0 935 687 B1

 SoftSteam-trommel met 
ontkreukfunctie1) 

Sneller perfect gestreken wasgoed: door 
het gebruik van de stoom in de trommel 
heeft u achteraf minder strijkwerk.
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PowerWash-Systeem
Duidt aan of het toestel beschikt 
over het PowerWash-systeem.

 PowerWash 2.0: wast schoner, 
sneller en energiezuiniger dan ooit 
tevoren.

CapDosing
Duidt aan of het toestel beschikt 
over CapDosing.

  
 Doseer speciaal wasmiddel, 
wasverzachter en Booster een-
voudig voorgedoseerde capsules.

Vlekkenfunctie
Duidt aan of het toestel beschikt 
over de optie vlekkenfunctie.

 Kies uit verschillende soorten 
vlekken (tot 23 soorten*): het 
toestel past het wasprogramma 
aan en geeft tips in het display.

Ontkreukfuncties
Duidt aan over welk type ont-
kreukfunctie het toestel beschikt.

 SteamCare3): 50% minder strijken 
vereist: Tijdens een was- 
en droogprogramma of als een 
afzonderlijk "stoomstrijk"pro-
gramma.
Zacht en glad: Het wasgoed is 
perfect verfrist en klaar om te 
strijken.

Thermo spin
 Duidt aan of het toestel over de 
Thermo spin functie beschikt.

 Bespaar met Miele: hete lucht in 
combinatie met centrifuge 
voor het begin van de droog 
cyclus bespaart tijd en elektriciteit.

Energy-efficiëntie
Duidt de energie-efficiëntieklasse 
van het toestel aan.

 Energie-efficiëntieklasse A wordt 
met een symbool aangeduid.

Trommelsoort/
Beladingscapaciteit
 Duidt het soort trommel en het 
maximaal gewicht van het was-
goed aan.
 Softsteam-trommel1) met bela-
dingscapaciteit tot 8 kg.

SoftCare-trommel2) met bela-
dingscapaciteit tot 7 kg.

Waterbeschermingssyteem
 Duidt aan met welk waterbe-
schermingssyteem het toestel is 
uitgerust.

 WaterProofMetal: Intelligente 
sensoren en de met metaal 
omvlochten slang bieden veel 
veiligheid.

Doseersysteem
 Duidt aan of het toestel beschikt 
over het TwinDos-systeem.

 TwinDos: automatisch doseren 
met het revolutionaire dubbele 
doseersysteem met UltraPhase 1 
en 2, of met andere wasmiddelen. 

Wat is wat?
Alle iconen voor was-droogcombinaties: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u 
alle Miele was-droogcombinaties 
in detail uitgelegd, in de vorm van 
producttabellen.

De belangrijkste kenmerken sprin-
gen meteen in het oog, in de vorm 
van iconen. Op die manier kan u 
de toestellen in één oogopslag 
vergelijken. Hier vindt u een han-
dig overzicht van alle gebruikte 
iconen, telkens met een woordje 
uitleg erbij.

1) Europees patent: EP 2 390 399 B1
2) Europees patent: EP 0 935 687 B1 
3)  bevestigd door het Instituut voor Landbouwtechniek, sectie 

Huishoudtechniek aan de Universiteit van Bonn
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Was-droogcombinatie 

Type WTH 120 WPM WTZH 730 WPM
Belading in kg bij wassen/drogen 1 – 7/1 – 4 1 – 8/1 – 5
Uitvoering
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil •/•/• •/–/–
Scharnier deur Rechts Rechts
Was-droogcombinatie
Elektronische vochtregeling/ThermoSpin •/• •/•
Centrifugeren
Max. toerental (tpm) 1.600 1.600
Design
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel Lotuswit/lotuswit Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel Chroom/Recht Chroom/Schuin
Kleur draaiknop Alu zilver met chromen ring Alu zilver met chromen ring
Display – kleur 1 regel – Wit 1 regel – Wit
Reinigingsprestaties
TwinDos/CapDosing •/• •/•
PowerWash 2.0 • •
Vlekkenfunctie • •
Behoedzame wasbehandeling
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel –/• •/–
Bedieningscomfort
SteamCare • •
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok •/•/– •/•/–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade •/• •/•
Trommelverlichting/Beladings- en doserings herkenning LED/– LED/•
Automatisch pluizen wegspoelen • •
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie A/A A/A
In standaardprogramma na wassen en drogen: 
Waterverbruik in l/Energieverbruik in kWh 90/4,48 105/5,36
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperking –/–/– •/•/•
Belangrijkste was- en droogprogramma‘s
Katoen/Kreukherstellend/Fijne was •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express •/• •/•
Overhemden/Zijde/Wol •/•/• •/•/•
Automatic/Donkere was/Jeans •/•/• •/•/•
Outdoor/Impregneren/Dons •/•/• •/•/•
Fijne was/Sportschoenen/Hoofdkussens •/•/• •/•/•
Finish steam/Opfrissen •/• •/•
Koude lucht/Warme lucht •/• •/•
Belangrijkste was- en droogopties
Inweken/Voorwas/Extra water •/•/• •/•/•
Programmamanager/Gladstomen •/• •/•
Verbinding thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready •/–/• •/•/•
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer •/• •/•
Veiligheid
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling •/• •/•
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur 1.055/– 1.132/–
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen) 1.999,– 2.449,–

Wijzigingen voorbehouden
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Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?
De producthighlights* van het Miele stoomstrijksysteem FashionMaster 3.0

1-2-Liftsysteem
Moeiteloos openplooien in 2 

stappen en startklaar binnen enkele secon-
den, met het gepatenteerde2) 
1-2-Liftsysteem.

Traploos in hoogte verstelbaar
Zeer ergonomisch: de ingebouwde gas-
drukveer brengt de strijkplank op de per-
fecte werkhoogte. (83 tot 102 cm).

Steamer
Multitalent: met de handige 

steamer kan u hangende kleding, blazers, 
gordijnen etc. behoedzaam strijken.

Stoom
Meer dan hete lucht: 4 bar stoomdruk en 
constante druk van 100 g/min voor
professionele strijkresultaten.

Actieve strijkplank
Beste strijkresultaten: met de opblaas- en 
afzuigfunctie kan u optimaal uw kledij 
strijken/stomen.

* afhankelijk van het model
1) Europees patent: EP 2 233 632 B1
2) Europees patent: EP 2 169 108 B1

Strijkijzerzool met 
honingraatstructuur

De SoftCare-trommel van Miele leverde 
eerder al het bewijs, en bij de FashionMas-
ter maakt het nu ook het verschil. Met de 
gepatenteerde¹) honingraatstructuur in de 
strijkzool wordt de stoom, anders dan bij de 
conventionele strijkijzers, bliksemsnel door 
de kleine kanaaltjes in de honingraat over 
de totale strijkzool verdeeld. Het laagje 
stoom dat zo ontstaat maakt dat het strijkij-
zer zacht, maar effectief over uw wasgoed 
glijdt.
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Textiel
Duidt aan voor welke stoffen het 
model geschikt is.

 Van een delicate zijden blouse tot 
een linnen blazer, van t-shirts met 
pailletten tot bedrukte stoffen - de 
FashionMaster strijkt alles in een 
recordtijd.

SoftCare-strijkzool¹)

 Duidt aan of het toestel uitgerust 
is met een strijkzool met 
honingraatstructuur.

 Optimale resultaten: door de 
stoomlaag tussen de honingraten 
strijkt u uw wasgoed zacht en 
effectief.

Stoom
 Duidt het stoomvermogen aan.

4 bar stoomdruk en een constante 
druk van 100g/min voor professio-
nele strijkresultaten.

1-2-liftsysteem
Duidt aan of het toestel uitgerust 
is met het 1-2-liftsysteem.

 Moeiteloos openplooien in 2 
stappen en startklaar binnen 
enkele seconden, met het gepa-
tenteerde2) 1-2-liftsysteem.

Steamer
Duidt aan of het toestel beschikt 
over een steamer.

 Multitalent: met de handige 
steamer kunt u hangende kleding, 
blazers, gordijnen etc. behoed-
zaam strijken.

Wat betekent wat?
Alle iconen voor de FashionMaster 3.0: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u 
de modellen van de FashionMas-
ter 3.0 uitgelegd in de vorm van 
producttabellen.

De belangrijskte  kenmerken 
springen meteen in het oog in de 
vorm van iconen. Op die manier 
kunt u de modellen met één blik 
vergelijken. Hier vindt u een han-
dig overzicht van alle gebruikte 
iconen, telkens met een woordje 
uitleg erbij.

1) Europees patent: EP 2 233 632 B1 
2) Europees patent: EP 2 169 108 B1
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Fashion Master 3.0

Type B 3312 FashionMaster B 3847 FashionMaster
Design
Kleur strijksysteem Antraciet/grijs Antraciet/lotuswit
Kleur omtrek strijktafel Grijs gevlamd Antraciet
Perfecte strijkresultaten
Strijkzool met honingraatstructuur • •
Stoomdruk in bar 3,5 4,0
Hoeveelheid stoom in g/min 100 100
Verticale stoom • •
Stoom vanaf temperatuurstand 2 2
Steamer – •
Opblaasfunctie • •
Aanzuigfunctie • •
Twee vermogensstanden ventilatoren – •
Antikleef-strijkzool • •
Tijdbesparend strijken
Inhoud waterreservoir in l 1,25 1,25
Waterreservoir uitneembaar • •
Waterreservoir elk moment bij te vullen • •
Meerdere textiellagen strijken • •
Bedieningscomfort
All-in-one • •
1-2-liftsysteem • •
Traploze hoogteverstelling met gasveer in mm 830 – 1.020 830 – 1.020
Behoedzame loopwieltjes • •
Strijktafel met Comfort-zone • •
Automatisch in-/uitschakelen ventilatoren • •
Memory-functie • •
Automatische ontkalking • •
Automatisch spoelen • •
Opbergvak voor het strijkijzer • •
Opbergvak voor aansluitkabel en toebehoren • •
Veiligheid
CoolDown-functie • •
Auto-Off functie • •
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 470 x 970 x 1.480 470 x 970 x 1.480
Afmetingen in mm (B x H x D), ingeklapt 470 x 1.280 x 370 470 x 1.280 x 370
Strijkoppervlak in mm 1.200 x 400 1.200 x 400
Meegeleverde toebehoren
Antikleef-strijkzool • •
Steamer – •
Hoogwaardige strijktafelovertrek • –
Premium strijktafelovertrek – •
Houder voor stoomslang • •
Houder voor de aansluitkabel • •
Teststrips voor het bepalen van de hardheid van het water • •
Ontkalkingstabletten • •
Te bestellen toebehoren
Steamer • •
Premium strijkplankovertrek • •
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen)
B 3312 1.349,– –
B 3847 – 1.649,–

Wijzigingen voorbehouden
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Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?
De producthighlights* van de Miele strijkrol

Fascinerend veelzijdig: 
elk type en grootte wasgoed kan snel en 
gemakkelijk worden gladgestreken.

Stoomfunctie
Krachtig tegen kreuken: twee 

reservoirs voor een snelle en gelijkmatige 
stoomopwekking en superglad strijken.

Hoge druk
Meer druk, beter gestreken: voor hetzelfde 
resultraat bij het zelf strijken is een con-
stante druk van 7 kg vereist.

Textielafhankelijke temperatuurkeuze
Beschermt de vezels: u stelt de temperatuur 
analoog in volgens wasvoorschrift. Zo blijft 
uw textiel langer mooi.

Zittend strijken
Ergnomisch en ontlastend: uw rug wordt 
ontzien, met een voetschakelaar hebt u 
beide handen vrij.

* afhankelijk van het model

Miele strijkrol - kampioen tegen vouwen 
en kreuken
Vindt u een strijkrol ouderwets en omslach-
tig? Dan hebt u waarschijnlijk nog nooit met 
een Miele strijkrol gewerkt. De voordelen 
zullen u snel overtuigen. Zo snel hebt u nog 
nooit gestreken! In vergelijking met conven-
tioneel strijken kan er veel moeite worden 
bespaard... en tot wel 50% van de tijd. En 
een trip naar de strijkwinkel kunt u zich ook 
besparen. Maak kennis met de Miele 
strijkrol voor een ontspannen beheer van 
uw strijkgoed.
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Stoffen
Duidt aan voor welke soort stoffen 
de strijkrol bijzonder geschikt is.

 Grote stukken wasgoed, zoals 
lakens, strijkt u razendsnel.

Stoom
Duidt aan of het toestel beschikt 
over de stoomfunctie.

 Krachtig tegen kreuken: twee 
reservoirs voor een snelle en 
gelijkmatige stoomopwekking en 
superglad strijken.

Wat is wat?
Alle iconen voor de strijkrol: een overzicht

Op de volgende pagina vindt u de 
Miele-strijkrol in detail uitgelegd, in 
de vorm van producttabellen.

De belangrijkste kenmerken sprin-
gen meteen in het oog in de vorm 
van iconen. Hier vindt u een over-
zicht van de gebruikte iconen, 
telkens met een woordje uitleg 
erbij.
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Strijkrol

Type B 995 D
Design
Kleur toestel Lotuswit
Perfecte strijkresultaten
Vrije temperatuurkeuze •
Hoge persdruk (N/cm2) 0,35
Plateau voor optimale invoer wasgoed •
Strijktafel met grote stapelruimte •
Wasgoedhouder voor kreukvrij nadrogen •
Stoomfunctie •
Inhoud stoomreservoir in l 0,84
Techniek met twee reservoirs •
Geschikt voor leidingwater •
Tijdbesparend strijken
Breedte strijkzool in mm 830
Variabele rolsnelheid •
Strijkomwikkeling van vochtopnemend materiaal •
Bedieningscomfort
Zittend strijken zonder inspanning •
Rondom vrij uiteinde van de rol •
Overzichtelijke bediening •
Comfortabel inklapmechanisme •
Gemakkelijk te verplaatsen dankzij vier loopwieltjes •
Veiligheid
Vingerbeveiliging •
Noodontgrendeling •
Hoge stabiliteit •
Technische gegevens
Afmetingen in mm (B x H x D) 959 x 985 x 380
Afmetingen in mm (B x H x D), ingeklapt 1.055 x 500 x 380
Totale aansluitwaarde in kW 3,5
Indicatieve marktprijs in euro
(BTW en recupelbijdrage inbegrepen)
Lotuswit 1.399,–

Wijzigingen voorbehouden
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Praktische accessoires voor 
uw wasmachine en exclusieve wasmiddelen voor uw 
wasgoed.
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Voor de beste wasresultaten
Miele wasmiddelen voor Miele wasmachines

Gewoon perfect wassen. 
Met de wasmiddelen van Miele. 
Slechts drie wasmiddelen voor uw dage-
lijkse was. 
• Voor alle witte was:  

het witwasmiddel UltraWhite.
• Voor alle gekleurde en zwarte was: 

het kleurwasmiddel UltraColor. 
• Voor wol, zijde en alle fijne was:  

het fijnwasmiddel WoolCare. 

Voor speciaal of zeer hoogwaardig was-
goed dat u zelden wast, zoals bijv. dons of 
textiel met membraanfunctie, biedt Miele u 
eenvoudige, compacte oplossingen. Voor 
een grondige reiniging en tegelijk zachte 
verzorging van veeleisende vezels.

Voor de TwinDos wasmachines van Miele 
met automatische dosering biedt Miele ook 
speciale oplossingen: Miele UltraPhase 1 en 
Miele UltraPhase 2, een uniek systeem op 
basis van 2 fasen in cartouches voor gek-
leurde was en witte was. 

Het perfecte samenspel tussen wasmid-
del en wasmachine: perfect schoon met 
een minimale dosering.
De formules zijn specifiek afgestemd op 
wasmachines van Miele en garanderen een 
perfect wasresultaat.

Op basis van de hoeveelheid water en de 
temperaturen van de Miele was- en 
verzorgingsprogramma’s werden bovendien 
de efficiëntste aanbevolen doseringen om 
een perfect resultaat te behalen gemeten en 
met succes getest.

Zo kan u met een uiterst spaarzame dose-
ring de prestaties van uw Miele wasmachine 
steeds optimaal benutten. En bovendien 
denkt u aan het milieu.

Witwasmiddel Ultra White voor stralend 
witte was.

Kleurenwasmiddel UltraColor voor heldere 
kleuren en tegen verkleuring.

Fijnwasmiddel WoolCare voor zachte 
reiniging van fijn textiel. 
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Speciaal wasmiddel 
Dons 250 ml

Speciaal wasmiddel 
Sport 250 ml

Speciaal wasmiddel 
Outdoor 250 ml

Impregneermiddel 
250 ml

Ideaal voor kussens, slaapzakken of hoogwaardige 
donsvoering
• Behoudt de natuurlijke elasticiteit van de 

donsveren
• Behoudt het ademende vermogen van de 

donsveren
• Veren gaan niet klonteren en blijven luchtig
• Hoog rendement - voor 13 wasbeurten 
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.225.590 11,95* 

Perfect voor ademende sportkleding
• Neutraliseert geurtjes dankzij de ingebouwde 

geurabsorber
• Reinigt en verzorgt ademende sportkleding met 

behoud van kleuren
• Behoudt de pasvorm van het wasgoed - ook voor 

fleece
• Hoog rendement - voor 13 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.225.790 11,95*

Perfect voor hoogwaardige outdoor- en functionele 
kleding
• Reinigt en verzorgt en is zacht voor kleuren
• Met lanoline - een verzorgend bad voor de 

membranen
• Hoog rendement - voor 13 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.226.150 11,95*

Ideaal voor sport- en regenkleding
• Effectieve impregnering tegen vocht, wind en vuil
• Behoudt het ademende vermogen van het 

wasgoed
• Hoog rendement - voor 4 toepassingen
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.240.530 15,95*

*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw 
inbegrepen)

UltraWhite 
poederwasmiddel 2,7 kg

UltraColor 
Vloeibaar wasmiddel 2 l

WoolCare 
fijnwasmiddel 1,5 l

Wasverzachter 1,5 l 

Voor de beste resultaten met witte stoffen 
en gekleurde was
• Beste resultaten bij 

temperaturen: 20/30/40/60/95°C
• Stralend wit dankzij de krachtige formule met 

actieve zuurstof
• Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage 

temperaturen
• Hoog rendement - voor 42 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.199.770 20,95*

Voor gekleurd en zwart textiel
• Beste wasresultaten bij de temperaturen 

20/30/40/60 °C
• Met kleurbeschermingsformule voor heldere 

kleuren
• Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage 

temperaturen
• Hoog rendement - voor 30 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.223.580 14,95*

Voor wol, zijde en fijne was
• Fijnwasmiddel met tarweproteïne en kleurbescher-

mende formule
• Beste wasresultaten bij de temperaturen 

20/30/40/60 °C
• Hoog rendement — voor 37 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.249.590 16,95*

Bijzonder geschikt voor badstof
• Voor donszacht wasgoed
• Frisse, natuurlijke geur
• Voorkomt elektrostatische lading in de droger
• Hoog rendement — voor 50 wasbeurten 
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
M.-Nr. 10.240.820 10,95*

Wasmiddelen
Voor het beste wasresultaat
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UltraPhase 1 en UltraPhase 2
Voor wasmachines  met TwinDos

Bewezen kwaliteit
Het Hohenstein Institut onderzocht de prestaties van het automati-
sche doseersysteem in 2 fasen in combinatie met de Miele wasmid-
delen UltraPhase 1 en UltraPhase 2. De uitstekende waswerking 
werd bevestigd op het vlak van vlekverwijdering, witheidsgraad, 
anti-vergrijzing en doseernauwkeurigheid.

*  Indicatieve marktprijs in euro 
(incl. BTW en 
Recupelbijdragen) 

Wasmiddel UltraPhase 1 en 2 
1,5 l

TwinDosCare 1.5 l

Navulreservoir 1 en 2

Wasmiddel met 2 fasen voor gekleurde en witte was
• Voor heldere kleuren en stralend witte was
• Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage 

temperaturen
• Geen overdosering mogelijk dankzij automatische 

dosering
• Hoog rendement - voor 37 wasbeurten (UltraPhase 

1), (UltraPhase 2) 50 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
UltraPhase 1, M.-Nr. 10243250 13,90*
UltraPhase 2, M.-Nr. 10243340 13,90*

Reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem
• Voor het schhoonmaken van de 

TwinDos-doseerleidingen
• Te gebruiken als het toestel gedurende een langere 

tijd niet wordt gebruikt (minimaal 2 maanden)
• Te gebruiken als u een ander product wilt 

gebruiken
• Beveiligt de optimale functie van het automatische 

doseersysteem
• Hoog rendement – voor 4-5 spoelbeurten
M.-Nr. 10563710 € 9,99

Voor het doseren van conventionele wasmiddelen in 
een TwinDos-wasmachine
• Transparant reservoir met een inhoud van 1,5 l
• Speciaal ontwikkeld voor Miele-wasmachines
• Geschikt voor: W1-modellen met TwinDos 
Navulreservoir 1, M.-Nr. 10223070 € 24,95 
Navulreservoir 2, M.-Nr. 10223120 € 24,95

UltraPhase 1 & 2:
Best vloeibaarwasmiddel-systeem op de markt. Met TwinDos 
automatische dosering bereikt u het hoogste wasresultaat met 1 
druk op de knop.
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Caps
De perfecte aanvulling voor specifieke toepassingen

*  Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en 
Recupelbijdragen)

Pakket met 10 caps Home

De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's.
• Drie WoolCare en twee SilkCare caps voor fijne 

was
• 2 caps voor donzen hoofdkussens of kleding met 

donzen voering
• Drie Booster-caps tegen hardnekkige vlekken
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 

10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele
  
M.-Nr. 10.217.420 9,90*

Pakket met 10 caps Outdoor + 
 

Pakket met 10 caps Collection 
 

De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen. 
Kennismakingspakket.
• Wasmiddelcapsules: Sport, Dons, Outdoor, 

WoolCare en SilkCare
• Caps met onderhoudsmiddel: wasverzachter en 

impregneermiddel
• Extra cap: booster tegen hardnekkige vlekken
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 

10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.216.860 10,90*

De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen. 
Voor Outdoorkleding.
• 8 Oudoor-caps en 2 caps impregneermiddel
• De Outdoor-cap reinigt met behoud van kleur
• De impregneer-capsule beschermt tegen vocht, 

wind en vuil 
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 

10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele  

M.-Nr. 10.217.260 18,90*
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Pakket met 10 caps wasverzachter

Ideaal voor badstof
• Voor donszacht wasgoed
• Frisse, natuurlijke geur 
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele. 
  
AQUA - pure reinheid, frisse geur en schoon tot diep in de poriën, M.-Nr. 10.215.700 6,95*

COCOON - voor momenten van rust en geborgenheid, M.-Nr. 10.216.040  6,95*

NATURE - bloemige geuren en natuurlijke balans, M.-Nr. 10.215.920  6,95*

Pakket met 10 caps SportPakket met 10 caps WoolCare

Voor wol en fijne was
• Fijnwasmiddel met tarweproteïnen en 

kleurbeschermingsformule
• Vezelbeschermende componenten tegen vervilten
• Beste wasresultaten bij de temperaturen 

20/30/40/60 °C
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 

10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele. 

 M.-Nr. 10.218.890 7,90*

Voor sportkleding.
De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen. 
• Neutraliseert geurtjes dankzij de ingebouwde 

geurabsorber
• Reinigt en verzorgt ademende sportkleding met 

behoud van kleuren
• Behoudt de pasvorm van het wasgoed - ook voor 

fleece
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 

10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.216.680 10,90*

Pakket met 10 caps Booster

Tegen vlekken. 
De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen. 
• Geschikt voor bonte en witte was
• Verwijdert hardnekkige vlekken zoals vet- of 

fruitvlekken
• Voor perfecte wasresultaten, ook bij lagere 

temperaturen
• Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 

10 wasbeurten
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.
  
M.-Nr. 10.218.860 9,90*

*  Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en 
Recupelbijdragen)
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Voor de beste droogresultaten
Miele geurflacons voor Miele droogkasten

Ontdek de nieuwe frisheid
We hebben lang gezocht naar een ervaren 
partner voor de verwezenlijking van onze 
geurideeën. Samen met Mane, een familie-
bedrijf uit de streek van Grasse in Zuid-
Frankrijk, zijn we erin geslaagd om onze 
ideeën te verwezenlijken. In het hart van de 
historische parfumproductie worden daar 
sinds 1871 geuren ontwikkeld.
Het resultaat is een aangename, frisse geur 
van het wasgoed na het drogen - precies 
zoals u het graag hebt.

Geur, zoals u het graag hebt -
wekenlang en volledig automatisch 1)

Het geurflacon wordt eenvoudig in de 
gemakkelijk bereikbare pluizenfilter 
geplaatst en geeft zijn subtiele geur gelijk-
matig af aan uw wasgoed. Het geurniveau 
bepaalt u door aan het flacon te draaien.
Voor een ongekende frisheid bij elke 
droogbeurt!   

1) Goed voor 50 droogbeurten.
*  Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en 

Recupelbijdragen)

Geurflacon 
12,5 ml

Voor 50 droogbeurten
• Voor een frisse, tot 4 weken lang aanhoudende geurervaring
• Heerlijk zachte en geurende was
• Speciaal voor Miele ontwikkeld door parfummakers in de Provence
• Eenvoudig perfect wassen. Met Miele. 

AQUA - pure reinheid, frisse geur en schoon tot diep in de poriën, M.-Nr. 10.231.860 11,00*

COCOON - voor momenten van rust en geborgenheid, M.-Nr. 10.234.560  11,00*

NATURE - bloemige geuren en natuurlijke balans, M.-Nr. 10.234.440  11,00*

ORIENT - onthult alle geheimen van het oosten  , M.-Nr. 10.234.670  11,00*

ROSE - de delicate, geraffineerde geur van verse meirozen , M.-Nr. 10.234.730  11,00*
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Was- en droogzuil.
Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is 
om twee toestellen naast elkaar te installe-
ren, kunnen de meeste Miele wasmachines 
en droogkasten gemakkelijk worden 
gecombineerd in een zuil. In deze opstelling 
wordt de wasmachine altijd onder de 
droogkast geïnstalleerd. Miele biedt ver-
schillende tussenstukken aan voor een 
stabiele verbinding tussen de twee toestel-
len. Sommige, zoals de WTV 512, zijn 
voorzien van een lade. Deze lade is ideaal 
om bijvoorbeeld accessoires in op te 
bergen of om de wasmand op te laten 
rusten tijdens het in- en uitladen van de 
droogkast.

Verbindingsstukken voor was-/droogautomaten
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Plint met lade
Voor ergonomische doeleinden kunnen 
wasmachines en droogkasten geïnstalleerd 
worden op speciaal daarvoor ontworpen 
plinten, bv. WTS 510. Bij een plinthoogte 
van 30 en 35 cm kunt u uw was in- en 
uitladen zonder zich te bukken. Voor een 
veilige installatie worden de toestellen 
vastgezet op de plinten. De ingebouwde 
lade met Push/Pull-openingsmechanisme 
biedt extra opslagruimte voor wasmiddelen, 
geurflacons en dergelijke meer. Dankzij een 
antislip mat kunnen deze artikelen niet 
verschuiven bij het openen en sluiten van de 
lade.
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Verbindingsstukken voor was-/droogautomaten

Verbindingsstuk voor 
was-/droogautomaten WTV 502

Ruimtebesparende en veilige opstelling van was-/
droogautomaten
• Plaatsbesparende WTV-hoogte van 2,5 cm
• Combinatie met alle wasmachines W1 van de 

Chrome en de White Edition
• Combinatie met droogkast T1 van de White Edition
• Kleur: Lotuswit
M.-Nr. 9256140 €49,00*

Verbindingsstuk voor 
was-/droogautomaten WTV 501

Ruimtebesparende en veilige opstelling van was-/
droogautomaten
• Plaatsbesparende WTV-hoogte van 2,5 cm
• Combinatie met alle wasmachines W1 van de 

Chrome en de White Edition
• Combinatie met droogkast T1 van de Chrome 

Edition
• Kleur: Lotuswit
M.-Nr. 9256130 €49,00*

Verbindingsstuk voor  
was-/droogautomaten WTV 511

Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten
• Veel opbergruimte met ingebouwde schuiflade met 

push-pullfunctie
• WTV-hoogte: 12 cm
• Combinatie met alle wasmachines W1 van de 

Chrome en de White Edition
• Combinatie met droogkast T1 van de Chrome 

Edition
• Kleur: Lotuswit
M.-Nr. 9351780  €199,00*

Verbindingsstuk voor 
was-/droogautomaten WTV 512

Voor een veilige opstelling van was/droogautomaten
• Veel opbergruimte met ingebouwde schuiflade met 

push-pullfunctie
• WTV-hoogte: 12 cm
• Combinatie met alle wasmachines W1 van de 

Chrome en de White Edition
• Combinatie met droogkast T1 van de White Edition
• Kleur: Lotuswit
M.-Nr. 9351790  €199,00*

* Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdragen)

T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition TDA 140/150 C 
T 200/4000/8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic
WT1 Compact

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W 500/ WDA 
W 2000/ 3000/ 5000  
Schuin paneel

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

W 500/WDA 
W 2000/3000/5000
Recht paneel

WTV 511 WTV 512 WTV 407
WTV 412

W
as

m
ac

hi
ne

s

Droogkasten

Combinatie mogelijkheden was-/droogautomaten
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Verbindingsstuk voor 
was-/droogautomaten WTV 412

Voor een veilige en ruimtebesparende opstelling van 
was-/droogautomaten
• Geschikt voor wasmachines met recht of schuin 

paneel
• WTV hoogte: 1,5 cm
• Voor wasmachines: W Classic, W 1000, W 2000, 

W 3000, W 5000
• Combinatie met droogkast: T Classic, T 200, 

T 4000, T 7000, T 8000
• Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 6667550 €49,00*

Verbindingsstuk voor 
was-/droogautomaten WTV 406

Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten
• Geïntegreerd werkblad met push-pullfunctie
• WTV-hoogte: 4 cm
• Voor wasmachines met een recht paneel: 
• W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
• Combinatie met droogautomaten: T Classic, T 200, 

T 4000, T 8000
• Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 6694470  €99,00*

Verbindingsstuk voor 
was-/droogautomaten WTV 407

Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten
• Geïntegreerd werkblad met push-pullfunctie
• WTV hoogte: 4 cm
• Wasmachines met schuin paneel: 

W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
• Combinatie met droogkast: T 200, 

T 4000, T 8000
• Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 6694490 €99,00*

*  Indicatieve marktprijs in in euro (incl. BTW en 
Recupelbijdragen)

Onderbouwsokkel met schuiflade 
WTS 510

Met een schuiflade voor het opbergen van alle 
toebehoren zoals wasmiddelen en geurflacons
• Comfortabel in- en uitruimen dankzij de sokkel-

hoogte van 35 cm
• Inhoud verschuift niet dankzij de anti-slipmat
• Voor alle wasmachines W1 en droogkasten T1
• Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 9322300 €399,00*

Onderbouwsokkel met schuiflade 
WTS 410

Met een schuflade voor het opbergen van alle 
toebehoren zoals wasmiddelen en geurflacons
• Comfortabel in- en uitladen dankzij de sokkel-

hoogte van 30 cm
• Voor wasmachines: 
   W Classic, W 2000, W 3000, W 5000
• Combinatie met droogkast: 
   T Classic, T 4000, T 8000
• Niet geschikt voor was-droogmachines en 

integreerbare toestellen
• Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 7324270  €349,00*
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Actieve milieubescherming:  
Het papier van dit prospectus werd 100 % chloorvrij 
gebleekt.

n.v. MIELE België 
Z.5 Mollem 480 
BE - 1730 MOLLEM (Asse) 
 
Ondernemingsnummer BE 0403.230.978 
 
Internet: http://www.miele.be
 

https://shop.miele.be

 
Info voor consumenten: 
02/451.16.16
Info voor verdelers: 
02/451.15.00
Info voor professionele klanten: 
02/451.15.40 
 
 
Algemeen faxnummer: 02/451.14.14
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