
PROMOÇÃO OUTONO
Preço recomendado de 01.09.2021 a 30.09.2021 (inclusive). IVA incluído. 
Preços não acumuláveis com outras promoções e ofertas.

A S P I R A D O R E S  M I E L E :
P R E PA R A D O S  PA R A 

C A D A  D E S A F I O

Compact C1 
Powerline

189 €
Triflex HX1 

499 €
Pack de sacos XL 

19,99 €
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Desde 2003, os aspiradores da Miele foram 
galardoados com mais de 60 prémios, graças à 
sua elevada qualidade, durabilidade e aos 
níveis de higiene que garantem aos seus 
utilizadores.

Aspiradores Miele: 
Mais de 60 prémios e distinções a 
nível mundial

*  Marca eleita pelos consumidores como líder em durabilidade 
num estudo publicado em janeiro de 2021 por uma 
prestigiosa organização de consumidores.
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Máxima potência 
A tecnologia Vortex do Triflex HX1, 
em combinação com a eficaz escova 
elétrica, revela um desempenho 
equivalente ao dos aspiradores com 
saco mais potentes1). Além disso, o 
filtro HEPA2) permite reter até as 
partículas mais pequenas.

Máxima rapidez
A escova elétrica extralarga 
aspira uma superfície maior em 
menos tempo e com o mesmo 
nível de desempenho, adaptan-
do-se automaticamente a todos 
os tipos de pavimento.

Máxima liberdade sem fios
A bateria de iões de lítio substituível 
da VARTA proporciona uma autono-
mia de até 60 minutos3). De forma a 
duplicar este tempo4), o Triflex conta 
com uma segunda bateria. A sua 
estação de carga adicional permite 
carregar as baterias em simultâneo.

1)  Desempenho de limpeza comparado ao de um aspirador Miele Complete C3 (SGF3) com 
escova turbo STB 305-3 (retenção de pó em tapetes e pisos duros con juntas, captação de 
fios dos tapetes). Em conformidade com a IEC62885-2.

2)  Triflex HX1 Pro Cat&Dog  em conformidade com EN 1822/2011.
3)  Aplica-se ao nível de potência 1, sem escova elétrica MultiFloor XXL conectada.
4)  Aplica-se ao nível de potência 1 no Triflex HX1 Pro sem escova elétrica MultiFlor XXL conec-

tada, mediante o uso de duas baterias.

Máxima flexibilidade
Descubra o inovador design 3 em 1 
da Miele: três aspiradores sem fios 
num só.



Manoeuvrable ManoeuvrableHygiene 
Lifetime Filter

Hygiene 
Lifetime Filter

Power
E�ciency

Power
E�ciency
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-100€ -100€

Aspiradores verticais sem fios

Aspirador Triflex HX1 Aspirador Triflex HX1

•  Inovadora configuração 3 em 1
•  Escova elétrica MultiFloor XXL de 

28 cm
•  Filtro Hygiene Lifetime 
•  Bateria de lítio VARTA substituível
•  Autonomia de até 60 minutos
• Tecnologia Vortex
•  Cor: Cinza grafite

N.º de material: 11333350
Código EAN: 4002516237426
PVP recomendado: 599 €
Preço promocional: 499 €

•  Inovadora configuração 3 em 1
•  Escova elétrica MultiFloor XXL de 

28 cm
•  Filtro Hygiene Lifetime 
•  Bateria de lítio VARTA substituível
•  Autonomia de até 60 minutos
•  Tecnologia Vortex
•  Cor: Vermelho rubi

N.º de material: 11333360
Código EAN: 4002516237433
PVP recomendado: 599 €
Preço promocional: 499 €



ManoeuvrableHEPA 
Lifetime Filter

Power
E�ciency

ElectroPower

ManoeuvrableHEPA 
Lifetime Filter

Power
E�ciency

ElectroPower
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-100€ -100€

Aspirador Triflex HX1 Cat & Dog

•  Inovadora configuração 3 em 1
•  Escova elétrica MultiFloor XXL de 

28 cm com Brilliant Light
•  Filtro HEPA Lifetime
•  Bateria de lítio VARTA substituível
•  Autonomia de até 60 minutos
•  Tecnologia Vortex
•  Escova adicional Electro 

Compact 
•  Cor: Preto obsdiana 

N.º de material: 11333370
Código EAN: 4002516237440
PVP recomendado: 699 €
Preço promocional: 599 €

Aspirador Triflex HX1 Pro

•  Inovadora configuração 3 em 1
•  Escova elétrica MultiFloor XXL de 

28 cm com Brilliant Light
•  Filtro HEPA Lifetime
•  Bateria dupla de lítio VARTA 

substituível
•  Autonomia de até 120 minutos
•  Tecnologia Vortex
•  Bateria suplementar
•  Estação de carga 
•  Cor: Cinza infinito

N.º de material: 11333380
Código EAN: 4002516237457
PVP recomendado: 799 €
Preço promocional: 699 €
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Sacos com mais 25% de 
capacidade
Com difusores especiais que 
distribuem o pó uniformemente 
no interior e graças ao seu 
formato tridimensional, os sacos 
HyClean podem ser utilizados 
durante cerca de 25% mais 
tempo em comparação com um 
saco de aspirador convencional.

O saco mais eficaz
A eficácia do saco HyClean da 
Miele reside na sua elevada 
resistência e durabilidade. 
Capaz de aspirar pedaços de 
vidro ou até pregos, é altamente 
seguro e eficiente na sua 
função.

Eficiência de filtragem de 
99,9% 
A hermeticidade do aspirador, o 
seu sistema de filtros com várias 
etapas e a alta eficiência dos 
sacos atuam em conjunto para 
que nenhuma partícula de pó 
escape, garantindo padrões de 
higiene elevados e um desem-
penho de filtragem de 99,9% em 
todos os modelos.

Caraterísticas
Aspiradores com saco
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Aspiradores 
com saco da Miele



Compact Compact9 m 11 mPower
E�ciency

Power
E�ciency

Active
AirClean AirClean
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-30€

Aspirador Compact C1 
PowerLine

Aspirador Compact C2 
Allergy

•  Potência máxima de 890 W 
•  Filtro AirClean
•  Sacos do pó HyClean FJM de 

3,5 litros
•  Escova redonda com cerdas 

sintéticas
•  Conjunto de três acessórios 
•  Raio de ação de 9 metros 
•  Cor: Encarnado manga

N.º de material: 10693490
Código EAN: 4002515841846
PVP recomendado: 219 €
Preço promocional: 189 €

• Potência máxima de 890 W
• Filtro HEPA AirClean 
• Sacos do pó HyClean FJM
• Escova de cerdas sintéticas
• Conjunto de três acessórios
• Raio de ação de 11 metros
• Cor: Branco lótus 

N.º de material: 10931690
Código EAN: 4002516024514
PVP recomendado: 279 €

Aspiradores com saco

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a teste de durabilidade de 20 anos.

Preço promocional: 239 €
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Compact11 m 12 mPower
E�ciency

Power
E�ciency

AirClean Active
AirClean

Aspirador Compact C2  
Parquet

Aspirador Complete C3  
Cat & Dog

•  Potência máxima de 890 W
•  Filtro AirClean Plus
•  Sacos do pó HyClean FJM
•  Escova redonda com cerdas 

sintéticas
•  Conjunto de 3 acessórios
•  Raio de ação de 11 metros
•  Cor: Petróleo

N.º de material: 10931700
Código EAN: 4002516024521
PVP recomendado: 299 €
Preço promocional: 239 €

• Potência máxima de 890 W
• Filtro Active AirClean
• Sacos do pó HyClean GN
• Escova redonda com cerdas 
sintéticas
• Conjunto de 3 acessórios
• Raio de ação de 12 metros
• Cor: Encarnado framboesa

N.º de material: 10693600
Código EAN: 4002515870686
PVP recomendado: 349 €
Preço promocional: 299 €

Aspiradores com saco
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Caraterísticas
Aspiradores sem saco

ComfortClean
A função ComfortClean poten-
cia uma limpeza automática do 
filtro de particulas mais finas. 
Em cerca de 20 segundos, o 
Blizzard CX1 fica novamente 
pronto a aspirar. Além disso, é 
possível ativar manualmente 
esta função ao tocar no 
botão ComfortClean no 
aspirador.

Esvaziamento higiénico
O pó fino e a sujidade de 
maiores dimensões são separa-
dos em dois depósitos distintos. 
As partículas de pó mais fino 
são recolhidas num depósito 
dotado de um filtro Gore® 
CleanStream® e a sujidade 
maior é armazenada no depó-
sito principal. O resultado? 
Limpeza perfeita: despeça-se
da clássica nuvem de pó ao 
esvaziar o depósito.

Tecnologia Vortex
A força do aspirador sem 
saco Blizzard CX1 garante uma 
elevada potência, anulando 
eventuais perdas de sucção. 
Um fluxo de ar com uma 
velocidade superior a 100 km/h 
exerce uma força inigualável e 
separa o pó fino da sujidade de 
maiores dimensões.
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Aspiradores 
sem saco da Miele: 
Potentes. Higiénicos. Inovadores.



Vortex
Technology

Vortex
Technology

Rotary Switch ParquetCare

11 m 11 m

Hygiene 
Lifetime Filter AirClean

Power
E�ciency

Power
E�ciency

73 dB 76 dB
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-60€ -80€

Aspiradores sem saco

Aspirador Blizzard CX1 
Comfort EcoLine

Aspirador Blizzard CX1  
Parquet PowerLine

•  Elevada eficiência de limpeza 
graças à tecnologia Vortex: 550 W 

•  Filtro Hygiene Lifetime isento de 
manutenção

•  Escova universal SBD 660-3 
EcoTeQ Plus para todo o tipo de 
superfícies

•  Conjunto de três acessórios
•  Isolamento acústico «Silence»
•  Raio de ação de 11 metros
•  Cor: Branco lótus

N.º de material: 10687120
Código EAN: 4002515838822
PVP recomendado: 509 €
Preço promocional: 449 €

•  Elevada eficiência de limpeza 
graças à tecnologia Vortex: 890 W 

•  Filtro HEPA AirClean Lifetime
•  Escova universal EcoTeQ SBD 

660-3 para todo o tipo de 
superfícies

•  Conjunto de três acessórios
•  Isolamento acústico «Silence»
•  Raio de ação de 11 metros
•  Escova especial Parquet 

Twister SBB 300-3
•  Cor: Azul tech

N.º de material: 10687110
Código EAN: 4002515838815
PVP recomendado: 439 €

 

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a teste de durabilidade de 20 anos.
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Caraterísticas
Aspiradores Boost CX1

Rodas TrackDrive
A Miele equipa, pela primeira 
vez, um aspirador com duas 
grandes rodas na lateral. 
Trata-se um importante ele-
mento de design e de uma 
caraterística que produz reco-
nhecimento instantâneo da 
marca. Também existem duas 
rodas na parte inferior do 
aparelho: a comprovada roda 
giratória a 360º da Miele com 
eixo de aço e uma roda mais 
pequena na parte traseira para 
uma maior estabilidade.

Sistema de esvaziamento e 
limpeza simples
O compartimento do pó do 
Boost CX1 conta com o mesmo 
sistema de eliminação higiénica 
do Blizzard CX1. O mecanismo 
Click2Open abre a tampa e 
permite esvaziar o conteúdo 
diretamente no caixote do lixo. 
Para limpar o interior do com-
partimento do pó, está disponí-
vel uma pequena ferramenta de 
limpeza na parte lateral do 
compartimento. 

Tecnologia Vortex
Tal como no Blizzard CX1, esta 
tecnologia garante uma elevada 
potência, anulando eventuais 
perdas de sucção. Um fluxo de 
ar com uma velocidade superior 
a 100 km/h exerce uma força 
inigualável e separa o pó fino da 
sujidade de maiores dimensões.
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Aspiradores Boost CX1

10 m 10 mVortex
Technology

Vortex
Technology

ParquetCare

890 W 890 W

Hygiene Filter HEPA 13

Aspirador Boost CX1 Aspirador Boost CX1 
Parquet

•  Elevada eficiência de limpeza 
com tecnologia Vortex: 890 W 

•  Filtro Hygiene AirClean 
•  Escova de aspiração SBD 365-3 
•  Raio de ação de 10 metros 
•  Cor da carcaça: Branco Lótus
•  Cor da roda: vermelho 

N.º de material: 11666960
Código EAN: 4002516384755
PVP recomendado: 319 €
Preço promocional: 249 €

• Elevada eficiência de limpeza 
com tecnologia Vortex: 890 W
• Filtro HEPA AirClean 
• Escova de aspiração SBD 365-3 
• Raio de ação de 10 metros 
• Cor da carcaça: Branco Lótus
• Cor da roda: Rose Gold 

N.º de material: 11666930
Código EAN: 4002516384731
PVP recomendado: 369 €
Preço promocional: 299 €

-70€ -70€
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10 m Vortex
Technology

TurboPower

890 W

HEPA 13

Aspirador Boost CX1 
Cat & Dog

• Elevada eficiência de limpeza 
com tecnologia Vortex: 890 W
• Filtro HEPA AirClean 
• Escova de aspiração SBD 365-3 
• Raio de ação de 10 metros 
• Cor da carcaça: preto
• Cor da roda: Rose Gold

N.º de material: 11666940
Código EAN: 4002516384748
PVP recomendado: 419 €
Preço promocional: 349 €

-70€
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Caraterísticas
Robôs de aspiração Scout RX3

Quattro Cleaning Power
Aspiração eficiente de todo o 
tipo de pavimentos. As escovas 
laterais rotativas transportam a 
sujidade mais grosseira para 
baixo do aparelho. Em seguida, 
um rolo de escova apanha esta 
sujidade e transporta-a para a 
abertura de aspiração dianteira. 
A abertura de aspiração traseira 
garante que a sujidade fina é 
removida. Graças a um potente 
ventilador, a sujidade é encami-
nhada de forma segura para o 
depósito do pó.

3D Smart Navigation
A potência de aspiração da 
Miele consegue que a limpeza 
em profundidade seja precisa e 
de alto nível, estabelecendo 
padrões difíceis de superar. 
Com uma combinação única de 
câmaras, sensores, sistema 
eletrónico e software, o robô 
aspirador inteligente da Miele 
navega de forma autónoma 
pelas diferentes divisões da sua 
casa.

Nova app Miele Scout
A nova app vem trazer novida-
des e melhorias em relação à 
app anterior. Através da app 
pode pode definir timers para 
percursos de limpeza, criar e 
editar mapas que lhe permitem 
definir zonas favoritas e zonas 
bloqueadas a limpeza. É 
igualmente possível definir o 
modo de limpeza e obter 
informações concretas sobre 
mensagens de erro.
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Scout RX3

3D Smart 
Navigation

Non-Stop 
120 min.

Home Vision

Quattro 
Cleaning

MobileControl

Aspirador Scout RX3 
Home Vision

•  Recolha de pó excelente graças 
ao Quattro Cleaning Power

• Limpeza sistemática com 3D 
Smart Navigation 
• Operação confortável com a app 
Miele Scout
• Controlo total com a função 
Home Vision HD
• Tempo de funcionamento longo 
- Non-Stop 120 min
• Protege os móveis com Furniture 
Protection Technology

N.º de material: 11713550
Código EAN: 4002516403890
PVP recomendado: 799 €
Preço promocional: 699 €

-100€
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Promoção de consumíveis e acessórios

Pack XL GN HyClean 3D Pack XL FJM HyClean 3D

•  Inclui 8 sacos de pó, 2 filtros de 
proteção do motor e 2 filtros de 
saída de ar

N.º de material: 10455000
Código EAN: 4002515767207
PVP recomendado: 28 €
Preço promocional: 19,99 €

• Inclui 8 sacos de pó, 2 filtros de 
proteção do motor e 2 filtros de 
saída de ar 

N.º de material: 10455090
Código EAN: 4002515767412
PVP recomendado: 28 €
Preço promocional: 19,99 €

* Promoção válida até 30.09.2021
IVA incluído. Preço não acumulável com outras ofertas e promoções.
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Uma experiência completa 
para a sua casa.
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Na compra de um aspirador da 
Miele e de um pack de sacos 
HyClean CareBox poderá ampliar 
a garantia do seu aspirador até 
5 anos*

*  Consulte as condições desta promoção em www.miele.pt.



Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Proteção ativa do ambiente: 
papel branqueado com total insenção de cloro.

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website: www.miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:




