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TAK FLEXIBILNÝ. 
TAK VÝKONNÝ. TAK KOMFORTNÝ.
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TAK FLEXIBILNÝ
Objavte unikátny dizajn 3v1 od Miele, 
ktorý spája tri akumulátorové vysávače v jednom prístroji.
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Keď sa nastaviteľná jednotka PowerUnit nachádza v dolnej polohe, 
vysávač možno mimoriadne ľahko ovládať. V kombinácii s extra širokou 
elektrokefou zvládnete bez problémov povysávať aj väčšie plochy.

Pre ťažko prístupné miesta: Zdvíhanie a manipulácia s vysávačom Triflex HX1 
je s jednotkou PowerUnit v hornej polohe maličkosť. Vysávanie stropu alebo 
plochy pod nižším nábytkom v tejto konfigurácii už nikdy nebude problém.

Ak používate jednotku PowerUnit samostatne, umožňuje vysávač Triflex HX1 
ľahkú manipuláciu, ktorá je optimálna na rýchle vysávanie malých plôch. 
Dokonale sa hodí na rýchle povysávanie nábytku alebo autosedadiel.

VYSÁVANIE BEZ NÁMAHY

MAXIMÁLNY DOSAH

ĽAHKÁ MANIPULÁCIA
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TAK VÝKONNÝ
Technológia Vortex vysávača Triflex HX1 v spojení 
s výkonnou elektrokefou má saciu silu ako najvýkonnejší 
podlahový vysávač Miele1. Filter HEPA2 sa okrem toho 
postará o povysávanie aj tých najjemnejších čiastočiek.

1  Čistiaci výkon v porovnaní s podlahovým vysávačom Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 
(vysávanie prachu z kobercov a tvrdých podláh so škárami, zachytávanie vlákien z koberca). Podľa IEC62855-2.

2  Triflex HX1 Pro a Cat&Dog v súlade s normou EN 1822/2011
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TAK KOMFORTNÝ

EXTRA ŠIROKÁ
28 cm

Extra široká elektrokefa (podľa modelu vybavená osvetlením 
BrilliantLight) vyčistí väčšiu plochu za kratší čas – pri zachovaní plného 
výkonu. Automaticky sa prispôsobí všetkým typom podlahových krytín, 
a tým umožňuje rýchle dôkladné vysávanie všetkých povrchov.



Powered by

20-0088_03_CZ_A5_Brochure_Triflex.indd   6 18.03.20   10:43

BEZ KÁBLOV, 
BEZ KOMPROMISOV
Náš vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor VARTA umožňuje chod až 60 minút1. 
Niektoré vysávače Triflex sú vybavené i praktickým druhým akumulátorom, 
ktorý zabezpečuje chod až po dobu 120 minút2 a nesklame vás tak ani pri 
väčších plochách. Doplnková nabíjacia stanica umožňuje súčasné nabíjanie 
ďalšieho akumulátora.
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FLEXIBILNÝ KONCEPT NABÍJANIA

ČISTOTA PRE VÁŠ DOBRÝ POCIT

Rôzne koncepty zostavenia vysá-
vača umožňujú nabíjanie s jednotkou 
PowerUnit hore, dole alebo nabíjací 
kábel zapojiť rovno do akumulátora. 
Rovnako je možné nabíjať akumulátor 
i mimo prístroja.

Filter Hygiene Lifetime zachytáva veľmi 
vysoký podiel prachu – až 99,98 % 
všetkých jemných častíc*. Filter HEPA 
Lifetime filtruje až 99,999 % mikrosko-
picky malých čiastočiek a alergénov*, 
čo ocenia najmä alergici.

Vďaka nástennému držiaku môžete 
vysávač vrátane 3-dielneho príslušen-
stva ľahko a prakticky pripevniť na stenu. 
Ušetríte tak miesto, ktoré môžete využiť 
na iné veci.

Vďaka funkcii Twist2open môžete nádobu 
na prach bez problémov vyprázdniť – a to 
jediným pohybom ruky. Zásobník sa ihneď 
otvorí a prach možno pohodlne vysypať 
do odpadkového koša.

1 Platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrokefy MultiFloor XXL.
2  Platí pre vysávače Triflex HX1 Performance, Triflex HX1 Runner a Triflex HX1 Pro, pri stupni výkonu 1 bez pripojenej elektrokefy MultiFloor XXL 

a pri použití dvoch akumulátorov.
* na základe IEC 62885-2



/  elektrokefa MultiFloor XXL 
/  bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
/   doba prevádzky až 60 minút*
/   farba: lotosová biela

549 €

TRIFLEX HX1
41MUL001EU2	

TRIFLEX HX1
41MUL018EU2	

/   elektrokefa MultiFloor XXL 
/   bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
/   doba prevádzky až 60 minút*
/   farba: rubínová červená

549 €

/   elektrokefa MultiFloor XXL 
/   bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
/   doba prevádzky až 60 minút*
/   farba: grafitová šedá

549 €

TRIFLEX HX1
41MUL013EU2

/  dizajn 3v1
/   elektronická regulácia výkonu 3-stupňovým posuvným voličom
/   technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
/   objem nádoby na prach 0,5 l
/   nástenný držiak vrátane 3-dielneho príslušenstva
/   vymeniteľný akumulátor VARTA Li-Ion
/   doba nabíjania 4 h

MÔŽETE SI VYBRAŤ 
Modely pre váš životný štýl



/   elektrokefa MultiFloor XXL
/   bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
/   dodatočný akumulátor
/   doba prevádzky až 2× 60 minút**
/   farba: lotosová biela

669 €

TRIFLEX HX1 PERFORMANCE
41MUL530EU2 

/   elektrokefa MultiFloor XXL s osvetlením BrilliantLight
/   bezúdržbový filter HEPA1 Lifetime
/   ručná elektrokefa Electro Compact
/   doba prevádzky až 60 minút*
/   farba: obsidián čierna

669 €

TRIFLEX HX1 CAT&DOG 
41MML030EU2 

/   elektrokefa MultiFloor XXL s osvetlením BrilliantLight
/   bezúdržbový filter HEPA1 Lifetime
/   dodatočný akumulátor
/   dodatočná nabíjacia stanica
/   doba prevádzky až 2× 60 minút**
/   farba: infinity šedá PearlFinish

779 €

TRIFLEX HX1 PRO
41MML031EU2 

/   elektrokefa MultiFloor XXL s osvetlením BrilliantLight
/   bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
/   dodatočný akumulátor
/   doba prevádzky až 2× 60 minút**
/   farba: rubínová červená

689 €

TRIFLEX HX1 RUNNER
41MUL531EU2

* platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrokefy Multi Floor XXL
**  platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrokefy Multi Floor XXL 

a pri použití dvoch akumulátorov
1 v súlade s normou EN 1822/2011



/   pre pohodlné nabíjanie akumulátora nezávisle 
od prístroja

/   umožňuje súčasné nabíjanie druhého 
akumulátora

obj. č. 11384900	 92 €

Nabíjacia stanica

/   na  efektívne odstraňovanie vlasov a zvie-
racích chlpov z čalúneného nábytku alebo 
autosedadiel

/  šírka 16 cm
/   použitie s jednotkou PowerUnit samostatne

obj. č. 11384950	 92 €

Ručná elektrokefa

/   umožňuje zdvojnásobiť dobu chodu 
vysávača Triflex

obj. č. 11384710	 139 €

Akumulátor 

Všetky vysávače Triflex sú z výroby vybavené 
praktickým trojdielnym príslušenstvom (hubica 
na vysávanie škár, hubica na čalúnený náby-
tok, sací štetec) a nástenným držiakom.

Nástenný držiak 
s 3-dielnym príslušenstvom

/   plisovaný materiál zadrží jemné čiastočky 
prachu

/   odporúčame meniť každé 3–4 roky

obj. č. 11385020	 38 €

Filter jemného prachu

PRÍSLUŠENSTVO
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