
Miele. Pre všetko, čo naozaj milujete.
Nech si oblečiete čokoľvek, výsledok bude perfektný.



Žehliaca plocha 
s voštinovou 
štruktúrou
S patentovanou 
voštinovou štruktúrou1) 
dosiahnete najlepšie 
výsledky žehlenia pre 

optimálnu starostlivosť o bielizeň. Oproti bežným 
žehličkám je para rozdeľovaná rýchlo a rovno-
merne malými kanálikmi medzi voštinami po celej 
žehliacej ploche. Takto vznikajúca tenká vrstva 
pary umožňuje veľmi šetrné, ľahké a napriek 
tomu účinné kĺzanie žehličky po bielizni.

Nový FashionMaster 4.0
Prehľad sortimentu

1-2-Lift systém
Vďaka patentovanému2) 
1-2-Lift systému je 
FashionMaster bleskovo 
pripravený na použitie. 
Celý prístroj, ktorý sa 
skladá zo žehličky, vy-

víjača pary a žehliaceho stola, veľmi ľahko rozlo-
žíte. Stačí uvoľniť poistku a prístroj sa samovoľne 
zloží do vodorovnej polohy.

Steamer
Zavesené textílie ako sú 
šaty, saká alebo záclony 
sú šetrne vyhladené 
a osviežené. Steamer 
váži iba polovicu toho, 
čo žehlička, ale má 
rovnaký tlak a rov-
naké množstvo pary. 

Praktický kefový nadstavec napriami vlákna 
textílie a zabezpečí od nich perfektnú vzdiale-
nosť. Steamer môžete použiť i v okamihu, kedy 
je FashionMaster zložený.

Displej
FashionMaster je 
vybavený 1-riadkovým 
LCD displejom, ktorý 
vás informuje o stave 
prístroja a upozorňuje 
napr. na doplnenie vody 
do zásobníka. Obsluha 
je veľmi komfortná, pre-

tože sú podsvietené vždy len aktívne tlačidlá.

Žehliaci nadstavec 
s nepriľnavým efektom
Žehlite chúlostivé látky, 
textílie s potlačou, 
nášivkami alebo tmavú 
bielizeň bez obáv. 
Odoberateľný ochranný 
nadstavec je možné 
použiť priamo na módne 

dekorácie. Jeho teflónová vrstva chráni tmavé 
textílie pred vznikom lesklých miest a tieto textílie 
preto nemusíte obracať naruby.

1) Európsky patent EP 2 233 632 B1
2) Európsky patent EP 2 169 108 B1

Nový Fashion Master 3.0 
Přehled sortimentu

Typ / Predajné označenie B 4847
Dizajn
Farba žehličky antracitová / lotosová biela
Farba poťahu tmavá červená
Perfektný výsledok žehlenia
Žehlička s voštinovou štruktúrou •
Tlak pary (bar) 4,0
Množstvo pary (g/min.) 100
Vertikálne naparovanie •
Para k dispozícii od teplotného stupňa 2
Steamer •
Funkcia nafúknutia •
Funkcia odsávania
2. výkonnostný stupeň ventilátora

Žehliaci nadstavec s nepriľnavým efektom •
Časovo nenáročné žehlenie
Objem zásobníka na vodu (l) 1,25
Odoberateľný zásobník na vodu
Zásobník na vodu možno kedykoľvek naplniť
Viacvrstvové žehlenie •
Komfort pri obsluhe
All-in-one koncept
1-2-Lift systém
Plynulé nastavenie výšky plynovými piestami v m 830–1 020
Pojazdové kolieska šetrné k podlahe •
Žehliaci stôl s komfortnou zónou •
Automatické zapnutie/ vypnutie ventilátora •
Jazyková flexibilita •
Automatické odvápňovanie •
Automatické preplachovanie •
Úložný priestor pre žehličku •
Úložný priestor pre pripájací kábel a príslušenstvo •
Bezpečnosť
Funkcia CoolDown
Funkcia Auto-O§
Technické údaje
Rozmery v mm (š × v × h) 470 × 970 × 1 480
Rozmery v mm (š × v × h), v zloženom stave 470 × 1 280 × 370
Žehliaca plocha v mm 1 200 × 400
Dodávané príslušenstvo
Žehliaci nadstavec s nepriľnavým efektom •
Steamer •
Žehliaci poťah Basic –
Žehliaci poťah Premium •
Držiak hadice na prívod pary •
Odporúčaná predajná cena 1 839 €

•
•

Certifikovaná antivírusová hygiena •

•
•

•
•

•
•

štruktúra
Voštinová


