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TRIFLEX HX1 CAT & DOG OBSIDIAANZWART MIELE
4002516237440

Categorie:
Merk:

Miele

Model:

11333370
4 002516 237440 >

€ 669,00

SCAN OM TE
BESTELLEN
Afgedrukt op: 27/09/2022 17:17

270922.1717.438250

BESCHRIJVING

Snoerloze steelstofzuiger met extra handborstel perfect voor alle dierenvrienden.
●

●

●

●

●

Presteert net zo goed als een normale stofzuiger
Innovatieve 3-in-1-functie voor maximale flexibiliteit
Maximale luchthygiëne door HEPA Air-clean Lifetime-filter
Verwisselbare Li-ion-accu. Voor een looptijd van max. 60 min.
Brede elektroborstel met BrilliantLight v. alle vloerbedekkingen

Optimale flexibiliteit voor elke situatie
Geniet van maximale flexibiliteit: de PowerUnit van de Miele stofzuiger Triflex HX1 kan zowel boven- als
onderaan worden aangebracht. Daardoor kunt u heel makkelijk onder platte meubels komen en ook
grote oppervlakken zuigt u moeiteloos. Ook solo kan de PowerUnit direct worden gebruikt: perfect
geschikt om autostoelen of de bank even snel te zuigen. Het opbouwconcept van de Triflex HX1 past
zich optimaal aan uw behoeftes aan.

Perfect voor dierenharen
Dierenharen zijn hardnekkig en vaak moeilijk te verwijderen, zowel op de bank als in het tapijt. De lange
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borstelharen van de Miele handborstel Electro Compact nemen deze echter probleemloos en
betrouwbaar op. Zo verwijdert u bijzonder grondig en moeiteloos diepzittend vuil uit uw huis. Bij de
Triflex Cat&Dog wordt de borstel zelfs standaard meegeleverd.
U kunt rustig ademhalen
Met de HEPA Lifetime Filter wordt uw huis een allergievriendelijke zone. Zelfs microscopisch kleine
deeltjes en allergenen worden voor 99,999% opgevangen en gefilterd. Hierdoor dwarrelen ze niet in de
lucht. Mensen met een allergie hebben zo minder last van pollen en huisstof.
Maximaal bereik
Veelzijdige mogelijkheden: het maakt niet uit of u onder platte meubels zuigt of het plafond van stof wilt
ontdoen. Dankzij de bovenop aangebrachte PowerUnit van de Triflex HX1 bent u uiterst flexibel. U komt
met de stofzuiger heel makkelijk onder bedden en kasten, zodat uw huis geheel schoon is.
Moeiteloze reiniging
Perfect voor grote oppervlakken: breng de PowerUnit onderaan uw Miele stofzuiger Triflex HX1 aan. Zo
zuigt u vooral ruimtes met een groot oppervlak heel comfortabel, bijvoorbeeld lange gangen of grote
woonkamers. Dankzij het lage gewicht ligt uw stofzuiger perfect in de hand. Voor kleine zuigpauzes
tussendoor heeft de stofzuiger een functie om deze neer te zetten.
Gemakkelijke bediening
Wilt u slechts een paar kruimeltjes van de zetel zuigen of het stof van de autostoelen? Met de PowerUnit
solo is dat geen probleem: deze kan gemakkelijk worden verwijderd en onafhankelijk van de zuigbuis en
de elektrische borstel worden gebruikt. De PowerUnit kan snel worden gebruikt, u bespaart tijd en kan
toch efficiënt reinigen.
Veelzijdig en comfortabel
Laad uw Miele stofzuiger Triflex HX1 nu heel makkelijk op: afhankelijk van het individuele
opbouwconcept kunt u het toestel zowel met de PowerUnit boven- als onderaan opladen. Als u de
wandhouder niet op de wand wilt boren, dan kunt u de kabel ook direct in de accu leiden. Heeft u geen
stopcontact op de plek waar uw stofzuiger staat? Geen probleem: de accu kan ook buiten het toestel
worden opgeladen.
Perfect opgeborgen
Dankzij de wandhouder kunt u uw Miele stofzuiger inclusief de driedelige accessoire heel eenvoudig op
de wand opbergen. Daardoor bespaart u ruimte die u weer voor andere dingen kunt gebruiken.
Eenvoudig legen
Is het stofreservoir van uw Miele stofzuiger Triflex HX1 vol? Dankzij Twist2open kunt u het reservoir
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zonder problemen legen door slechts één keer te draaien. Het reservoir gaat direct open en u kunt het
stof gemakkelijk via de vuilnisbak afvoeren.

SPECIFICATIES
Accessoires

Algemeen

Kierenzuiger

Ja

Meubel- of

Ja

Type stofzuiger

Steelstofzuiger

textielborstel
Mini-turboborstel

Ja

Parketborstel

Nee

Turboborstel

Nee

Filtering

Functies

HEPA-filter

Ja

Type stoffilter

HEPA AirClean
Lifetime

Zuigt vloeistoffen

Nee

Fysieke kenmerken

Blaasfunctie

Nee

Gebruiksgemak

Inhoud
stofzak/stofbak

4,5 Liter

Kleur

Zwart

Kleur/Stijl

Obsidiaanzwart

Ophangsysteem
voor aan de muur

Ja

Stroom

Aantal batterijen
meegeleverd

1

Autonomie batterij
(in minuten)

60 min

Batterij
meegeleverd

Ja

Batterijtechnologie

Lithium-ion
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Batterijtype

Pack

Oplaadtijd

240 min

Vermogen

185 W
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