
Ideálna kombinácia
do každej domácnosti.
Miele. Immer Besser.

Testované 
na životnosť 

až 20 rokov



Montážna súprava WTV 501
• pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
• bez pracovnej dosky
•  výška 2,5 cm

69 €

Prístroje s možnosťou podstavenia pod pracovnú dosku

Montážna súprava WTV 511
• pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
• so zásuvkou a pracovnou doskou
•  výška 12 cm

239 €

Kôš do sušičky bielizne TRK 555
•  pre sušenie textílií, ktoré môžu byť sušené 

v sušičke, ale je pre nich lepšie, keď sa 
neotáčajú v bubne (napr. obuv, plyšové 
hračky)

79 €

Montážna súprava UBS W1/G (obr.)
•  pre zabudovanie práčky pod pracovnú 

dosku
•  podstavba v nízkych výklenkoch 

(od 82 cm) – nahrádza veko prístroja

Montážna súprava UBS T1/G
•  pre zabudovanie sušičky pod pracovnú 

dosku
•  podstavba v nízkych výklenkoch 

(od 82 cm) – nahrádza veko prístroja

79 €

Dvojitá prípojka odpadu so spätnou 
klapkou CZGIE001
•  na pripojenie odpadu z práčky a sušičky 

do jedného podomietkového sifónu

25 €

Akciová ponuka, k dispozícii len do vypredania zásob.

Testované na životnosť až 20 rokov – zodpovedá približne 
5 programom týždenne s priemernou dĺžkou 2 hodiny (práčky), 
resp. 1,5 hodiny (sušičky).

Automatická práčka
WDB 020 WCS

Sušička bielizne 
TDB 220 WP Active

PREVEDENIE
Práčka je vhodná pre vežové i Side-by-Side uspo-
riadanie so sušičkou, možnosť podstavenia
POČET OTÁČOK PRI ODSTREĎOVANÍ
Počet otáčok: 400–1 400 ot./min., funkcia „bez 
odstreďovania“ a „koniec plákania“
VOĽBA PROGRAMU
Voľba programu pomocou otočného voliča a veľ-
kého displeja
DIZAJN
Kvalitné dvierka so strieborným dizajnom, pohodlná 
obsluha vďaka veľkému plniacemu otvoru, kolmý 
ovládací panel, dotykový displej s ovládaním 
DirectSensor
ČISTIACI VÝKON
CapDosing: pohodlné dávkovanie špeciálnych pra-
cích a ošetrujúcich prostriedkov pomocou kapsúl
STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ
Voštinový bubon, naplnenie 7 kg bielizne
KOMFORT PRI OBSLUHE
Časová predvoľba do 24 hodín, ukazovateľ zostat-
kového času, samočistiaci zásobník na pracie 
pro striedky AutoClean
HOSPODÁRNOSŤ
Trieda energetickej účinnosti A+++
Ročná spotreba energie: 175 kWh
Ročná spotreba vody: 10 340 l
Účinnosť odstreďovania: B
Hlučnosť pri praní / odstreďovaní: 50/74 dB(A) re 1 pW
Pranie pri nízkych teplotách „studená“ a „20 °C“
Množstvová automatika, prietokový merač, regulá-
cia penivosti
Motor ProfiEco
PROGRAMY PRANIA
Bavlna, bavlna Eco, ľahko ošetrovateľné, jemná 
bielizeň, košele, vlna (ručné pranie), expres 20, 
tmavé / džínsy, outdoor, impregnácia, len pláka-
nie / škrobenie, odstreďovanie 
VOĽBY PRANIA
Krátky (skrátenie programu), namáčanie, predpra-
nie, viac vody, prídavné plákanie
KVALITA 
Nerezová pracia vaňa, smaltovaná predná stena 
prístroja, liatinové protizávažia
BEZPEČNOSŤ
Systém Watercontrol, PIN kód, optické rozhranie 
ROZMERY
v × š × h: 85 × 59,6 × 63,6 cm
ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ CENA
799 €

PREVEDENIE
Sušička je vhodná pre vežové i Side-by-Side 
usporiadanie s práčkou, možnosť podstavenia
SYSTÉM SUŠENIA
Sušička s tepelným čerpadlom
VOĽBA PROGRAMU
Voľba programu pomocou otočného voliča a veľ-
kého displeja
DIZAJN
Biele dvierka, pohodlná obsluha vďaka veľkému 
plniacemu otvoru, kolmý ovládací panel, dotykový 
displej s ovládaním DirectSensor
VÝSLEDKY SUŠENIA
Systém sušenia Perfect Dry, FragranceDos, 
inteligentný systém otáčania bubna
STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ
Voštinový bubon, hmotnosť náplne 7 kg bielizne
KOMFORT PRI OBSLUHE
Časová predvoľba do 24 hodín, ukazovateľ zostat-
kového času, LED osvetlenie bubna, zásobník 
na kondenzát, integrovaný odvod kondenzátu
HOSPODÁRNOSŤ
Trieda energetickej účinnosti A++
Ročná spotreba energie: 211 kWh
Účinnosť kondenzácie A
Hlučnosť: 66 dB(A) re 1 pW
Bezúdržbový výmenník tepla, technológia EcoDry
Typ chladiva R134a
PROGRAMY SUŠENIA
Bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, kon-
cová úprava vlny, košele, džínsy, expres, 
outdoor, impregnácia, teplý vzduch, predžehlenie
VOĽBY SUŠENIA
Šetrný plus, ochrana proti pokrčeniu
KVALITA
Emailovaná čelná stena prístroja, naberacie rebrá
BEZPEČNOSŤ
Indikátor pre vyprázdnenie zásobníkov, vyčistenie 
filtrov, PIN kód, optické rozhranie
ROZMERY
v × š × h: 85 × 59,6 × 63,6 cm
ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ CENA
929 €
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Zvýhodnená cena za set 
práčky WDB 020 
a sušičky TDB 220 WP

1 598   €


