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ÎNGRIJIREA RUFELOR 
CARE STABILEŞTE 
NOI STANDARDE

Experimentaţi o nouă etapă a îngrijirii rufelor. 

Maşinile de spălat rufe Miele W1 şi uscătoarele Miele T1 combină 

caracteristici de calitate care până acum erau clasificate drept incompatibile: 

sunt impresionant de puternice şi senzaţional de economice în acelaşi timp. 

Oferă numeroase programe inteligente şi sunt în continuare simplu 

şi intuitiv de operat. 

Combină funcţii unice şi inovative cu calitatea durabilă 

şi solidă testată îndelung. 

Descoperiţi viitorul îngrijirii rufelor - 

împreună cu W1 şi T1 de la Miele.
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Operare incredibil de intuitivă prin  
touch display

Dacă nu ştii ce program este adecvat pen-
tru un anumit tip de material, Miele Asis-
tent Spălare vă poate ajuta: pur şi simplu 
introduceţi tipul materialului, culoarea şi 
numărul de rotaţii dorit, iar modulul elec-
tronic stabileşte cel mai potrivit program. 

Asistentul Uscare este acolo să vă ajute în 
procesul de uscare. Introduceţi tipul de 
material şi gradul de uscare dorit. Ast-
fel un rezultat perfect de uscare este atins 
cu certitudine şi în siguranţă. 

Asistent Spălare /  
Asistent Uscare



Tambur SoftSteam*

TwinDos

Mai curat ca niciodată: dozare automată cu 
revoluţionarul sistem în 2 Faze - Twin Dos - sau 
alte tipuri de detergent lichid.

Obţinând rufe îngrijite perfect în cel mai scurt 
timp: funcţia de Netezire la Aburi netezeşte 
hainele înainte de a părăsi tamburul.

* EP 2390399 B1

Noua maşină de spălat rufe 
WMV 960 WPS

SteamCare

Transformă călcatul rufelor într-o activitate 
aproape superfluu: SteamCare netezeşte textilele 
în timpul procesului de spălare.

Mod de economisire revoluţionar: spală rufele 
cu 40%* mai economic decât clasa energetică 
A+++. Eficient energetic în mod special 
la spălarea cantităţilor reduse.
*  mai eficient energetic decât cerinţele de clasificare A+++  (46)

PowerWash 2.0

Capsule practice: dozarea detergenţilor 
speciali, a balsamului de rufe şi a aditivilor 
utilizând capsule porţionate.

CapDosing Asistent Spălare

Sfat practic: Asistent Spălare vă recomandă cel 
mai potrivit program pentru rufele 
dumneavoastră.
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PowerWash 2.0

PowerWash 2.0 –  
dezvoltarea ecologică a sistemului PowerWash.

Maşinile de spălat Miele cu sistemul PowerWash 2.0 spală cu 
40%2) mai economic decât cerinţele clasei energetice A+++ , cea 
mai bună clasă de eficienţă energetică – şi spală chiar şi încărcă-
turi mici extrem de eficient energetic. Secretul: tehnologia de spă-
lare inovatoare Spin&Spray permite utilizarea unei cantităţi extrem 
de reduse de apă, economisind o cantitate mare de energie. 
Acest lucru nu compromite calitatea excelentă a spălării, rezulta-
tele remercabile de clătire şi durata moderată a programelor chiar 
şi la programul Bumbac Eco. Niciun program de spălare al mode-
lelor Miele W1 nu necesită mai mult de trei ore. 
 
PowerWash 2.0 setează noi standarde pentru spălare eficientă 
fără compromis: la fel de curat şi eficient ca întotdeauna până 
acum.

Performanţa sistemului PowerWash a fost testată şi confirmată1) 
de către renumitul Institut wfk pentru Cercetare Aplicată din Kre-

feld, Germania:

Performanţă de spălare de top: cu minim 
10% mai bună ca înainte.

Performanţă excelentă de spălare în mai 
puţin de o oră. 

1) Rezultat test WL 6401/13
2) 40% mai eficientă energetic decât este necesar pentru clasa A+++ (46)
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Dozare automată – 
TwinDos oferă 2 opţiuni pentru asta:

fie turnaţi detergent lichid sau balsam în containerele furnizate 
sau folosiţi sistemul Miele în 2 Faze. Acesta spală rufele albe şi 
colorate perfect. Pentru eficienţă maximă, sistemul TwinDos 
dozează detergenţii UltraPhase 1 şi UltraPhase 2 la momentul po-
trivit în 
procesul de spălare. Acest lucru permite ca Miele să atingă cea 
mai bună performanţă de spălare şi să ofere cel mai bun sistem 
de detergent lichid de pe piaţă la o apăsare de buton.

Rezultate perfecte de spălare
Miele a revoluţionat îngrijirea rufelor: niciun alt sistem de deter-
gent lichid detergent nu spală atât rufele albe cât şi pe cele colo-
rate la fel de bine ca sistemul în 2 Faze de la Miele. Acest lucru a 
fost demonstrat prin teste complete. O revoluţie în îngrijirea ru-
felor din moment ce detergenţii lichizi obişnuiţi nu conţin înălbitor. 
Secretul performanţei perfecte de spălare rezidă în cei doi 
detergenţi lichizi UltraPhase 1 şi UltraPhase 2: sunt dozaţi din 
cartuşe separate la momentul perfect în timpul procesului de 
spălare – complet 
automat.

TwinDos

Pachet gratuit conţinând un cartuş 
UltraPhase 1 şi un cartuş UltraPhase 2 la 
achiziţionarea unei maşini de spălat având 
funcţia TwinDos. 
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CapDosing

Dozare uşoară – rezultate perfecte
Doriţi sa obţineţi rezultate perfecte de spălare pentru articole 
care necesită un tratament special, cum ar fi lâna cât şi hainele 
de exterior - cu foarte puţin efort? Pentru aceasta, vă oferim 
acum, Miele Caps. Aceste mici capsule porţionate se pot plasa 
pur şi simplu în compartimentul de balsam. Maşina de spălat 
 Miele utilizează conţinutul Capsulei în momentul perfect în timpul 
procesului de spălare – complet automat.

Pentru aplicaţii speciale oferim în acest moment 10 tipri diferite de 
Capsule Miele: 5 detergenţi speciali (Sport, Articole cu puf şi 
pene, Outdoor, WoolCare, SilkCare), 3 tipuri de balsam (Aqua, 
Nature, Cocoon), un agent de impermeabilizare precum şi un 
potenţiator de detergent ca un aditiv care este recomandat pentru 
murdăria persistentă. Încercaţi-le – uşurinţa de utilizare şi rezulta-
tele obţinute vă vor uimi.

Textilele care necesită un tratament special şi care în trecut era 
necesar să fie duse la spalătorie, pot fi acum spălate cu ajutorul 
Miele Caps. Astfel economisiţi timp si bani. 

Pachet gratuit în interior constând din trei 
Capsule la achiziţionarea unei maşini de 
spălat cu funcţia CapDosing. 



14 15

Opţiunea Pete
Fiecare pată este diferită: de 
aceea programele de spălare 
Miele pot fi ajustate întocmai 
pentru a se potrivi diferitelor tipuri 
de pete. Pâna la 3 pete pot fi 
selectate simultan.

QuickPowerWash 
Rapid şi temeinic: 
rufe curate în mai puţin de o oră.

Testată pentru echivalentul 
a 20 de ani de folosinţă* 
Calitate unică: Miele oferă cu o 
durată de viaţă lungă prin 
efectuarea unor teste intesive. 

Mai multe caracteristici

Manager de program
Inteligent şi individual: cu 5 opţiuni 
de program Miele îndeplineşte 
cerinţele dumneavoastră 
personale la o apăsare de buton.

Clasă energetică A+++
Economisind apă şi electricitate 
ca niciodată până acum: până la 
40% mai economic decât 
electrocasnicele clasa A+++* 

Motor ProfiEco
Puternic şi economic: cu ajutorul 
motoarelor ProfiEco de la Miele 
rufele sunt spălate eficient, 
silenţios şi economic - pe o 
perioadă lungă de timp.

*  mai eficient energetic decât necesar pentru clasa enrgetică A+++ (46)

*  Aceasta corespunde cu aproximativ 5 cicluri de spălare 
pe săptămână, fiecare spălare cu o durată medie a 
 programului de două ore.
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Asistent uscare

Tambur tip fagure

FragranceDos

Prospeţime pentru toate simţurile: cu Miele nu 
aveţi doar rufe extrem de pufoase, ci şi frumos 
parfumate.

Sfat de nădejde în orice moment: Asistentul 
Uscare vă ghidează în mod fiabil pentru rezultate 
perfecte.

Tambur tip fagure de miere*
Mai puţine cute, mai uşor de călcat: structura de 
tip fagure de miere permite ca rufele să fie 
uscate gentil şi în mod egal.

* În combinaţie cu Miele@home

Perfect Dry

Noul uscător de rufe 
TMV 840 WP

Uscare perfectă întotdeauna: PerfectDry ia în 
considerare coţinutul mineral al apei şi modifică 
durata procesului de uscare în concordanţă. 

Obţinând rufe perfect uscate într-un timp scurt: 
aburul şi căldura netezesc rufele dumneavoastră 
înainte ca acestea să părăseacă tamburul. 

În armonie cu mediul înconjurător: uscătoarele cu 
pompă de aer cald de la Miele ating cele mai 
bune rating-uri de eficienţă energetică. 

SteamFinish

Clasă energetică A+++
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Perfect Dry

1)Patent German: DE 19 719 661 C2

Doar un Miele usucă ca un Miele
Rezultate perfect de uscare datorită senzorilor pentru 

conţinutul mineral: cu sistemul patentat1) Perfect Dry rufele 
 dumneavoastră se usucă perfect – chiar dacă apa conţine 
 cantităţi semnificative de calciu. Acest lucru nu este în niciun 
caz o regulă pentru uscătoare. Conţinutul de calciu al apei 
 influenţează detectarea umidităţii reziduale - şi la rândul său are 
impact asupra rezultatelor de uscare. Perfect Dry cu senzori pen-
tru conţinutul mineral ia în considerare conţinutul curent de calciu 
şi ajustează în mod exact procesul de uscare în concordanţă. 
Acest lucru asigură faptul că rufele dumneavoastră nu vor fi prea 
uscate sau prea umede. Nivelul de uscare setat este  întotdeauna 
atins.
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FragranceDos

Pentru un parfum proaspăt şi de durată – 
complet automat

Cu uscătorul dumneavoastră Miele va puteţi bucura acum de un 
parfum al rufelor echilibrat si de durată. Noile flacoane de parfum 
Miele adaugă aroma dumneavoastră preferată rufelor, în timpul 
procesului de uscare. Rezultatul este: rufe extrem de pufoase şi 
frumos parfumate. Alegeţi-vă aroma preferată din cele 5 tipuri de 
flacoane de parfum.

Flaconul de parfum 1) este pur şi simplu introdus în suportul 
 accesibil de pe filtrul de scame al uscătorului şi distribuie în mod 
egal un parfum discret pe rufele dumneavoastră. Prin rotirea 
 flaconului determinaţi intensitatea parfumului. Pentru prospeţime 
de neegalat la sfârşitul fiecărui ciclu de uscare!

1) Un flacon de parfum pentru aprox. 50 cicluri de uscare.

Pachet gratuit în interior costând 
dintr-un flacon de parfum Aqua la 
achiziţionarea unui uscător având 
funcţia FragranceDos. 
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SteamFinish

O alternativă rapidă pentru călcatul rufelor – 
programul Steam Smoothing
În cazul în care călcatul rufelor nu este una dintre activităţile 
 dumneavoastră preferate, atunci veţi aprecia programul Miele 
Steam Smoothing. La începutul programului de uscare, apa este 
dispersată în interiorul tamburului de tip fagure de miere, creând 
un abur fin care este încălzit de aerul cald din interiorul uscătoru-
lui. Aburul care se creează penetrează textilele şi netezeşte în 
mod vizibil rufele. Astfel, călcatul rufelor devine mult mai uşor şi 
mai  rapid - sau complet suprefluu. 
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Scurgere pentru apa 
condensată integrată** 

Golirea nu este necesară: apa 
condensată poate fi conectată 
direct la scurgere prin intermediul 
furtunului integrat.

Opţiunea Turbo
Extrem de rapid: uscatorul 
dumneavoastră usucă rufele cu 
performanţă maximă în cel mai 
scurt timp.

EcoFeedback 
Informaţie la îndemână cu o 
singură privire: consumul 
energetic şi starea filtrului de 
scame sunt indicate – pentru 
consum mic întotdeanua.

Schimbător de căldură care 
nu necesită mentenanţă
De două ori mai fiabil: filtrul cu 
două straturi protejează 
schimbătorul de căldură, astfel 
încât nu necesită curăţare. 

Mai multe caracteristici

* EP 1293594 B1

Motor ProfiEco
Puternic şi economic: cu ajutorul 
motoarelor ProfiEco de la Miele 
rufele sunt uscate eficient şi 
economic - pentru o perioadă 
lungă de timp.

*  Aceasta corespunede unui număr de aproximativ cinci în-
cărcături care necesită uscare pe săptămână, fiecare pro-
gram cu o durată medie de 1,5 ore. 

Testate pentru echivalentul  
unei durate de viaţă de 20 de 
ani* 
Calitate unică: Miele oferă 
produse cu o durată de viaţă 
extrem de lungă prin efectuarea 
unor teste intensive. 



Model
TMV 840 WP 
SFinish&Eco XL Tronic

Capacitatea în kg 9,0
Design
Poate fi încastrat sub blat/supraetajabil •/–/•
Deschiderea uşii Stânga
Tip uscător
Uscător cu condensare/uscător cu ventilaţie –/–
Uscător cu pompă de aer cald •
Design
Culoarea uscătorului/culoarea panoului de comandă Alb lotus/Alb lotus
Panou de comandă Înclinat cu 5°
Tipul comenzilor Touch control
Design-ul uşii Uşă cu inel argintiu şi cadru cromat
Display Display de navigare
Rezultate de uscare
PerfectDry •
Opţiunea FragranceDos •
Fisinare la aburi •
Sistem de rotire inteligentă a tamburului •
Îngrijirea rufelor
Tambur patentat Fagure de Miere/ Tambur conveţional •/–
Dotări pentru o utilizare comodă
Sistem de evacuare prin pompare integrat •
Start întarziat de până la 24 h/Indicator timp rămas/Indicator ceas •/•/•
Tambur iluminat LED
Selectarea limbii •
Eficienţa şi sustenabilitate
Clasă de eficienţă energetică/Eficienţă nergetică la condensare A+++/A
Consum energetic anual în kWh 193
Nivel de zgomot la programul standard dB(A) re 1 pW 63
Timp al programului standard în min 206
Funcţie EcoFeedback •
Motor Profi Eco •
Schimbător de căldură care nu necesita întreţinere •
Programe principale
Bumbac/Întreţinere uşoară/Delicate •/•/•
Cămăşi/Finisare mătase/Finisare lână •/•/•
Netezire la aburi/Netezire blândă •/•
TurboDry/Express •/•
Outdoor/Impermeabilizare/Perne standard •/•/•
MixWash/Favourite •/•
Opţiuni
Împrospătare •
Temperatura joasă/Uscare gentilă –/•
Acţiuni anti-sifonare/Alarmă sonoră •/•
Conectivitate
Miele@home/SmartStart Echipat/•
Calitate
Palete tambur rotunjite/Front emailat •/•
Siguranţă
Blocare cu cod PIN •
Indicator de "golire container"/indicator de "curăţare filtre" •/•
Date tehnice
Dimensiuni în mm (WxHxD) 596 x 850 x 643

Model
WMV960 WPS PWash&TDos 
XL Tronic

Capacitatea în kg 9,0
Design
Poate fi încastrată sub blat/supraetajabilă •/•
Deschiderea uşii dreapta
Viteză de centrifugare
Viteză maximă de centrifugare 1600
Opţiuni  “Oprire după clătire”/“Fără centrifugare” •/•
Design
Culoarea maşinii/culoarea panoului de comandă Alb lotus/Alb lotus
Panou de comandă Înclinat cu 5°
Tipul comenzilor Touch control
Design-ul uşii Uşă cu inel argintiu şi cadru cromat
Display Display de navigare
Performanţă de spălare
Sistem PowerWash •
TwinDos/LiquidWash •/–
CapDosing/Opţiune pete •/•
Îngrijirea rufelor
Tambur SoftSteam/Tambur Fagure de Miere •/•
Dotări pentru o utilizare comodă
SteamCare/Pre-călcare •/–
Start întarziat de până la 24 h/Indicator timp rămas/Indicator ceas •/•/•
Tambur iluminat/Alarmă sonoră LED/•
Selectarea limbii/Sertar detergent cu auto-curaţare •/•
Eficienţa şi sustenabilitate
Clasă de eficienţă energetică/Performanţa centrifugării A+++/A
Consum de apă anual în l/Consum energetic anual în kWh 11000/130,00
Nivel de zgomot în timpul spălării/centrifugării în dB(A) re 1 pW 46/72
Motor Profi Eco /Motor Profi FC /Motor PWM •/–/–
Conectare la apă caldă/AllWater –/–
Funcţie EcoFeedback •
Recunoaştere automată a încărcăturii/Debitmetru/Control auto-
mat al spumării •/•/•
Programe principale
Bumbac/Întreţinere uşoară/Delicate •/•/•
QuickPowerWash/Express/Express 20 •/–/•
Cămăşi/Mătase/Lână •/•/•
Culori închise/Denim/Culori închise, Denim •/•/–
Outdoor/Impermeabilizare/Pilote cu puf •/•/•
MixWash/Favourite •/•
Main wash options
Opţiuni
ProgramManager/Extra silenţios •/–
Scurt/Înmuiere/Apă plus •/•/•
Prespălare/Prespălare cu timer •/–
Conectivitate
Miele@home/SmartStart Echipat/•
Calitate
Cuvă Oţel inoxidabil 
Front emailat/Contragreutăţi din fontă •/•
Siguranţă
Water Control System/WaterProof System/WaterProof Metal –/•/–
Blocare de siguranţă/Cod PIN •/•
Date tehnice
Dimensiuni în mm (WxHxD) 596 x 850 x 643

26 27

Detergent cu 2 componente pentru rufe albe şi co-
lorate.
• Pentru culori strălucitoare şi rufe albe fără pată 
• Proprietăţi excelente de înlăturarea petelor chiar şi 

la temperaturi joase
• Fără supradozare datorită sistemului de dozare 

automată
• Foarte eficient - pentru 50 cicluri de spălare
• O spălare = 1,36 RON
• Pur şi simplu îngrijire perfectă a rufelor. Cu Miele. 
Mat. No. 9.604.880 68 RON* 

Cartuş UltraPhase 1     1.5 l

Cartuş UltraPhase 2     1.5 l

Capsule Collection - 10 capsule

Detergent cu 2 componente pentru rufe albe şi co-
lorate.
• Pentru culori strălucitoare şi rufe albe fără pată 
• Proprietăţi excelente de înlăturare a petelor chiar 

şi la temperaturi joase
• Fără supradozare datorită sistemului de dozare 

automată
• Extrem de eficient - pentru 37 cicluri de spălare
• O spălare = 1,84 RON
• Pur şi simplu îngrijire perfectă a rufelor. Cu Miele. 
Mat. no. 9.604.860 68 RON*

Ideale pentru a vă familiariza cu toate capsulele 
MieleCaps.
Cutia conţine câte una din fiecare: WoolCare, 
SilkCare, Sport, Articole cu puf şi pene, Outdoor, 
Impermeabilizare, balsam (AQUA, NATURE, CO-
COON) şi o capsulă Booster.
Mat. No. 9.606.160 52 RON*

Flacoane de parfum (50 cicluri uscare)

Potrivite pentru toate modelele de uscător din 
această broşură.
Preţul per ciclu de uscare 1,04 RON

Aromă AQUA 
Mat. No. 9.428.830 50 RON*

Aromă NATURE 
Mat. No. 9.428.880 50 RON*

Aromă COCOON
Mat. No. 9.428.760 50 RON*

Maşină de spălat rufe, WhiteEdition
Caracteristici

Uscător de rufe, WhiteEdition
Caracteristici
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