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Conforto de utilização
Os aspiradores da Miele permitem uma aspiração 
confortável. A Miele desenvolveu diversas 
 funcionalidades práticas para que a aspiração 
seja conseguida da forma mais fácil possível.

Elevada eficiência Miele.
Outras vantagens dos modelos EcoLine Plus da Miele

© Miele & Cie. KG, Gütersloh/N.º de m. 10 074 220/Salvo modificações e erros 
tipográficos(xx)/xx/xx

Protecção activa do meio ambiente:  
O papel deste prospecto100% branqueado sem cloro.

Miele Portuguesa, Lda 
Sede, Salão de Exposição e Assistência 
Técnica
Av. do Forte, 5 
Tel. 214 248 100
Fax. 214 248 109

E-Mail: info@miele.pt
Internet: www.miele.pt

Agradavelmente silencioso
Um motor com supressão optimizada  
do ruído e um amortecedor de ruído 
 integrados, tornam os aspiradores Miele 
 silenciosamente agradáveis. Com a opção 
 Silence é possível combinar um baixo ní-
vel de ruído com uma excelente capacida-
de de limpeza.

Higiene
A extraordinária eficácia dos filtros dos 
aspiradores Miele baseia-se num  sistema 
de filtros de vários níveis, constituído pelo 
inovador saco para o pó  HyClean da 
 Miele, pelo filtro de protecção do motor e 
pelo filtro de saída de ar. Isto permite que 
o pólen, ácaros e outros  alergénios fi-
quem eficazmente retidos dentro do 
 sistema de filtros Air-Clean da Miele.
Alguns modelos estão equipados com  
o filtro HEPA AirClean: 
consegue filtrar até as mais pequenas 
 partículas de pó e alergénios, ideal 
para alérgicos. Capacidade total de reten-
ção do pó superior a 99,999%*, classe 
HEPA 13**.

Acessórios de qualidade
Todos os aspiradores Miele vêm equipa-
dos com três acessórios de origem: uma 
escova para estofos, um tubo plano e 
uma escova para móveis com cerdas na-
turais e  macias. Integrados num comparti-
mento do aspirador estão sempre acessí-
veis.

Qualidade Miele
Testados para durar 20 anos***. Nenhuma utilização diária é tão exigente como os testes 
que a Miele realiza aos seus produtos. Os aspiradores têm de passar em testes rigorosos 
nos laboratórios da Miele antes de serem produzidos em série. Por exemplo:

Teste de embate
No dia a dia um aspirador Miele tem de 
resistir a muitas soleiras de porta e 
 embates, o que neste teste equivale a 
16.500 embates sucessivos. Aqui, o re-
vestimento e as rodas da Miele 
 comprovam bem a sua resistência.

Características conforme o modelo
* de acordo com EN 60312-1

** de acordo com EN 1822/2011 
*** para uma utilização média de 45 minutos por semana 

com a potência máxima.

SMART POWER
Novos aspiradores EcoLine Plus. Elevada potência de 
sucção. Baixo consumo.

Motor  
inovador  
Eco Line Plus

Escova eficiente 
AirTeQ

PowerChip 
inteligente

Para uma limpeza completa e suave 
A escova para parquet SBB Parquet 
Twister
A escova Parquet Twister foi especialmen-
te desenvolvida para a limpeza e manu-
tenção de pavimentos duros com uma 
 superfície sensível a riscos. Com cerdas 
naturais e macias, desliza 
 cuidadosamente sobre o pavimento, 
 aspirando-o de forma completa e sua-
ve. Esta escova é também muito flexível 
devido à sua construção com uma articu-
lação adicional.
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SMART POWER
Novos aspiradores EcoLine Plus

Tecnologia SMART POWER
Graças à sua elevada potência de sucção, os aspiradores Miele conseguem atingir 
 excelentes resultados de limpeza, mesmo com um baixo consumo de energia.
Os novos aspiradores EcoLine Plus conseguem surpreender-nos pela sua inigualável 
eficiência devido a um conjunto de várias inovações técnicas. Quando comparados 
com outros  aparelhos no mercado, os aspiradores Miele oferecem uma poupança até 
50% no consumo de energia.

O inovador motor EcoLine Plus
Com fluxo de ar adicional, para uma maior 
potência de sucção.

Escova eficiente AirTeQ
Graças à condução optimizada do ar e às 
rodas situadas no exterior da escova, é 
possível alcançar excelentes resultados 
de  limpeza, mesmo com um motor de po-
tência reduzida. Assim, podemos  poupar 
 energia sem comprometer a eficácia da 
limpeza.

PowerChip inteligente
Uma extraordinária inovação Miele.  
O chip adapta continuamente o consumo 
de energia a cada situação de aspiração. 
Assim, e com um consumo de energia até 
800 Watts no máximo, é possível ao 
 aspirador alcançar os melhores  resultados 
de limpeza atingindo a mais alta 
 classificação energética (A).

Excelente eficiência dos aspiradores  
EcoLine Plus graças à tecnologia  
SMART POWER
Os aspiradores EcoLine Plus da Miele são líderes 
em  eficiência. A exclusiva tecnologia Smart Power 
 reúne várias inovações que permitem optimizar o 
seu desempenho. 

REGULAÇÃO DA POTÊNCIA
•  Regulação electrónica da potência de aspiração 

através das teclas +/-
POTÊNCIA
• Motor EcoLine Plus com um máximo de 700 
Watts
SISTEMA DE FILTROS
• Máxima higiene do ar com o filtro HEPA AirClean 
(HEPA 13*)
• Filtro de protecção do motor
•  Saco para o pó HyClean G/N com  

fecho automático 
• Saco para o pó com 4,5 l de volume
MOBILIDADE
•  Rodas DynamicDrive anti-riscos com eixo em 

aço
• Raio de acção de 11 m
EQUIPAMENTO
• Tubo telescópico em aço inox
•  Escova universal comutável SBD 650-3 AirTeQ
• Três acessórios integrados:
• Tubo plano
• Escova para estofos
• Escova para móveis com cerdas naturais
• Sistema Silence
CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
•  Pega ergonómica com regulador de ar integrado
• Recolha automática do cabo eléctrico - Comfort
• Park-System de ambos os lados para arrumar o 
aspirador
• Park-System para curtas interrupções
SEGURANÇA
• Indicador de substituição do saco para o pó
• Cinta envolvente para protecção dos móveis
•  Sistema de bloqueio para escova de aspiração e  

pega
COR
• Branco lotus
QUALIDADE
• Testado para durar 20 anos*

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A

P.V.P. aprox.: 249,00€

Complete C3 EcoLine Plus 
Parquet SGDH

Complete C3 EcoLine Plus 
Silence SGFJ

As características dependem do modelo
*de acordo com EN 
1822/2011

REGULAÇÃO DE POTÊNCIA
•  Regulação electrónica da potência de aspiração 

através das teclas +/-
POTÊNCIA
• Motor EcoLine Plus com um máximo de 800 
Watts
SISTEMA DE FILTROS
• Filtro AirClean de alta qualidade
• Filtro de protecção do motor
•  Saco para o pó HyClean G/N com 
fecho automático
• Saco para o pó com 4,5 l de volume
MOBILIDADE
•  Rodas DynamicDrive anti-riscos com eixo  

em aço
• Raio de acção de 11 m 
EQUIPAMENTO
• Tubo telescópico em aço inox
•  Escova universal comutável SBD 650-3 AirTeQ
• Escova SBB 300-3 Parquet Twister 
• Três acessórios integrados:
• Tubo plano
• Escova para estofos
• Escova para móveis com cerdas naturais
• Sistema Silence
CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
•  Pega ergonómica com regulador de ar integrado
• Recolha automática do cabo eléctrico - Comfort
• Park-System de ambos os lados para arrumar o 
aspirador
• Park-System para pequenas pausas
SEGURANÇA
• Indicador de substituição do saco para o pó
• Cinta envolvente para protecção dos móveis
•  Sistema de bloqueio para escova de aspiração e  

para a pega
COR
• Azul marinho 
QUALIDADE
• Testado para durar 20 anos*

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A

P.V.P. aprox.: 229,00€

REGULAÇÃO DE POTÊNCIA
•  Regulação electrónica da potência de aspiração 

através das teclas cromadas +/-
POTÊNCIA
• Motor EcoLine Plus com um máximo de 800 
Watts
SISTEMA DE FILTROS
•  Máxima higiene do ar com o filtro HEPA AirClean 

(HEPA 13*)
• Filtro de protecção do motor
•  Saco para o pó HyClean G/N com  

fecho automático
• Saco para o pó com 4,5 l de volume
MOBILIDADE
•  Rodas DynamicDrive anti-riscos com eixo  

em aço
• Raio de acção de 11 m 
EQUIPAMENTO
• Tubo telescópico em aço inox
•  Escova SBB 400 Parquet Twister XL  
• Escova universal comutável SBD 650-3 AirTeQ
• Três acessórios integrados:
• Tubo plano
• Escova para estofos
• Escova para móveis com cerdas naturais
• Sistema Silence
CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
•  Pega ergonómica Comfort com iluminação 

 frontal - Spot light
• Recolha automática do cabo eléctrico - Comfort
• Park-System iluminado de ambos os lados para 
arrumar o aspirador
• Park-System para pequenas pausas
SEGURANÇA
• Indicador de substituição do saco para o pó
• Cinta envolvente para protecção dos móveis
•  Sistema de bloqueio para escova de aspiração e  

para a pega
COR
• Bronze
QUALIDADE
• Testado para durar 20 anos*

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A

P.V.P. aprox.: 499,00€

Complete C3 EcoLine 
Plus Brilliant SGFH0


